Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund
Hotel Scandic Odense
Sted:
22 marts 2014
Dato:
Punkt Emne
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Bemærkninger

Valg af dirigent
Bent Winter
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Valg af stemmetællere
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Optælling af tilmeldte
foreninger/ delegerede
Forbundsstyrelsen
beretning
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Jesper Greth. Og Flemming Bakkegård.
100 stemmeberettigede 28 foreninger
tilstede.
Formanden: Jens Holt
 Indberetning af medlemmer virker
ikke alt for godt 2013. 2014 er lidt
bedre. Jens opfodrer til, at klubberne
for indberettet medlemmer. Dette er
vigtigt. Det er også vigtigt, at
bestyrelses navne, fra klubberne
bliver indberettet korrekt. Nogle
foreninger har ikke korrekte
vedtægter til optagelse i DSkyD. Det
er vigtigt, at vedtægter er korrekte, da
klubberne ellers ikke kan optages i
unionen. Og derved ikke kan afholde
evt. DM.
 Vagn Gad var indsat i Unionen, og
grundet vanskelige arbejdes forhold,
har Vagn Gad valgt at stoppe på
denne post. Jens Ole Mathisen har pr
overtaget posten.
 Sidste år blev der indført Unions kort,
pris 300kr. Dette er fra 2014 sat ned
til 100 kr. DFF bestyrelse støtter
kortet med pris på de 100kr.
 Der har været div. Møder i FORD.
FORD er kun et rådgivende organ, og
kan IKKE beslutte noget. Der er
været forslag i FORD om, at hente
kontingent penge direkte ved
medlemmer. Dette forslag kan DFF
ikke støtte.
 Dialogen mellem de forskellige
forbund fungerer ikke særlig godt.
 DFF bestyrelsen har lavet ny
hjemmeside. Da det ikke har fungeret
med Unions hjemmeside.
 Uddannelse har haft det en smule

Vedtaget
Valgt

















svært i 2013, grundet unionskortet.
DFF er meget stolte at Jesper
Hansen´s VM guld. Jesper var
nomineret til årets sports navn 2013.
Men blev overgået af bueskytter.
Stor tak til Jens Ole Mathisen for
hans arbejde i OL trap.
Sportingen har haft lidt skiftende
sektions ledere i 2013. Kent Jensen
har overtaget posten som sektions
leder.
Sekretær har Michael B. Pedersen
overtaget posten efter Nicolai.
Skeet har kørt fint 2013. V. Per
Knudsen.
Tak til Jagt. V. Brian Larsen. Også et
godt år 2013
Ebbe Hansen er ny på Nordisk Trap.
Er kommet godt i gang 2013, med
god hjælp fra Kuno Danielsen.
Søren Dam køre Running Taget stille
og roligt.
Kuno Danielsen er DFF ny kassere,
Kuno har fået styr på kontoer, osv.
Alt er bragt i god orden.
Jens Holt takker bestyrelsen for stort
arbejde. Vagn Gad har valgt at
stoppe. DJ har valgt ikke, at gøre brug
at posten DFF.
Jens takker alle foreninger for godt,
og stort stykke arbejde.

Kasserer: Kuno Danielsen
 Kuno fortæller, at han overtog
regnskab efter tidligere kasserer.
 Kuno havde lidt problemer med
overtagelse, dette er bragt i orden.
 Det er nu krav om foreninger er CVR
registreret.
 Kuno gennemgår regnskabet.
 Der var ikke spørgsmål til regnskabet.
 Kontingentet er uændret for 2014 og
2015.
 Regnskab er godkendt.
OL-Trap: Jens Ole Mathisen.



Jens Ole har brugt meget energi på at
for klubberne med på råd, og dialog.
Jens Ole havde kaldt sammen til OL
Trap møde i Horsens, og dette var
meget positivt.
 Vamdrup er i gang med at bygge nr. 2
OL Trap banen.
 Der var 2 mand med til EM i soul.
Jens Ole er meget utilfreds med de
danske undtagelses krav. Dette
arbejder Jens Ole videre med.
 Jens Ole har fået rimeligt styr på
skytterne, og tager dem meget
seriøse.
 Jens Ole ser ikke noget problem med
skytterne. Men derimod samarbejdet
med Unionen og sports chefen.
 Stor tak til bestyrelsen, og til Ole
Kristensen og Lars Johansen for
hjælpen.
 Keld Fristrup KFK. Spørg om mere
åbenhed i OL trap. Jens Ole svare at
der var blevet lovet adgang til Unions
hjemmeside, dette var ikke sket. Bla.
Derfor er der komme ny DFF
hjemmeside, og der vil der komme
masser af info. I fremtiden.
Skeet / PerKnudsen
 Da Per er på Cypern, henvises der til
Hjemmesiden.
Sporting: Kent Jensen.
 Kent blev ringet op af Jens Holt, om
han ville overtage sporting. Kent
sagde ja.
 Kent har samlet det gamle team til at
hjælpe sig.
 Kent henviser til at 2013 kan læses på
div. Hjemmesider.
 82 skytter til første skydning på KFK
 90 skytter i Lund. Der var 6 deltager
der ikke kunne skyde, Pga.
skydetiden.
 Fremtiden. Der er kommet et nyt
online system, der har alle skytter
liggende. Resultater køre online.
Dette program kan bruges til Skeet og
OL Trap.






Kent takker Unionen for dette
program.
John Hansen og Kent Jensen tager til
Frankrig i april, og kigger på nyt
skyde system, så der kan køres flere
skytter igennem. Vamdrup har
muligheden for at køre dette system.
Kent fortæller, at EM bliver kørt med
dette system.
Kent takker alle skytterne. Han mener
de har savnet ham. 

Running Target: Søren Dam
 Der har været afholdt DM i Kbh.
2013. 10 skytter.
 Søren har prøvet at få kontakt til
foreninger, der har Running Taget.
Men ikke lykkes. Søren opfodrer
foreninger til at kontakte ham for
stævner.
Jagtskydning: Brian S. Larsen
 2013 var et kanon år. Tak til Ivan
Mølgård for 120/120.
 Super godt grand prix i Esbjerg.
 Brian henviser til beretningen på
hjemmesiden, for at læse om
resultater osv.
 Tak til Bent Winter for hjælpen under
hans sygdom, og tak til bestyrelsen
for godt samarbejde.
 Bent Winter henviser til at kigge på
støttefonden i unionen.
Nordisk Trap: Ebbe Hansen
 Ebbe havde glædet sig til denne dag,
for at fortælle, at det har været det
største år for NT nogensinde. Da
Danmark for første gang nogen siden
har vundet Skandinavisk Mesterskab.
Rigtig flot gået.
 Ebbe vil forsætte sit arbejde fremad.
Med trænings lejr osv.
 Ebbe ser frem til at den nye





hjemmeside kommer til at køre fint.
Ebbe takker skytterne for deres
tålmodighed.
Ebbe takker Kuno for stor hjælpe
med div. Ting.
Søren Autrop. Vamdrup. Spørger
generelt til tilmelding. Kunne det evt.
køre ligesom Sporting. Sektionerne
tager dette til efterretning.

Uddannelse / Marie-Louise Achton-Lyng
 Der har været 90 elever igennem
2013
 Kurser for 2014. bliver oplagt på
hjemmesiden.
 Musse opfordrer til at benytte
støtteforeningen.
 Ellers kan beretning læses på
hjemmesiden.
 Musse takker bestyrelsen for
samarbejdet.
 Dommerkursuset er lige ved at være
på plads, info følger på hjemmesiden.
Dette er et 2 dags kursus.
5

Fremlæggelse af det
reviderede regnskab
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Indkommende forslag



Kuno fremlage regnskabet. Der var
igen spørgsmål til dette.

DFF´s bestyrelse ønsker hermed at
fremlægge følgende forslag til
repræsentantskabet.
Ændring af vedtægter §4
Nuværende tekst:
Ulige år indsættes: 1 styrelsesmedlem fra
Danmarks Jægerforbund.
Danmarks Jægerforbund ønsker ikke længere
at benytte dette styrelsesmedlem.
Bestyrelsen forslår derfor at teksten fjernes
fra vedtægterne, og erstattes med et valg af et
ordinært styrelsesmedlem.
Ulige år vælges: 1 menigt bestyrelses
medlem.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
20-01-2014
Forslaget er vedtaget. Uden bemærkninger.

Forslag fra John Hansen – KFK
Underteget stiller hermed forslag om, at man
fra 1. januar 2015 skal bære
skyde/sikkerhedsbriller i alle skydninger
under DFF/ Dansk Skytte Union.
Begundelse: Sikkerheden siger jo sig selv, og
for nogle år siden strømlinede vi DFF´s
regler med Danmarks Jægerforbund. Og DJ
har indført skydebriller under deres
skydninger. Så er det ikke på tide DFF også
gør det.
Med venlig hilsen
John Hansen.
Medlem af Københavns Flugtskytte Klub.








Henry, formand KFK påpeger, at
John Hansen har som menigt mellem
indstillet forslaget. Uden drøftelse
med KFK bestyrelsen.
Bent Jensen FFF. Kommentere at
man følger ISSF regler ved int.
Skydninger.
Henry. KFK siger at det er vedtaget
nationalt, tidligere.
Keld Fristup. KFK, påpeger at loven i
USA er krav om briller.
Leo Havndal. Spørg op vi ikke skyder
efter ISSF regler.
Kuno kommentere, at i ISSF regler
fra 2011 står der, at der anbefales at
der bruges briller og høreværn.

Forslaget er forkastet af forsamlingen.

Uddeling af Ærespriser for DFF.
 Den gyldne due: Kent Jensen
indstiller Kjeld Rahbek.
 Indstillingen kan læses på
hjemmesiden.


Den gyldne ungdomsdue: Ebbe

Hansen indstiller Nicolai Hansen.
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Valg



Bent Winters hæderspris: Tilgår
Jesper Hansen. Prisen gives for flot
guld medalje til VM i Skeet.



Indstillingen kan læses på
hjemmesiden.



Guld nål: Gives til Rene Hansen og
Thomas Hansen for 100/100 Nordisk
Trap.



Jagt. Til Ivan Mølgård. 120/120

På valg lige år.
 Formand: Jens Holt Valgt.
 Jagt: Brian Larsen Valgt.
 Nordisk Trap: Ebbe Hansen Valgt.
 Sekretær: Michael B. Pedersen Valgt.
 Styrelsessuppleant: Kim Grubbe 1.
 Revisor: Arne Larsen Valgt.
 Revisor sub: Peder Sandfeld Valgt.
På valg ulige år
 Bestyrelses medlem 1år Jens Ole
Mathisen. Valgt
 Kasserer: Kuno Danielsen
OL-Trap: Bestyrelsen fik bemyndigelse til at
indsætte en fungerende sektionsleder i OLTrap,
hvis de fandt en, der var villig til at påtage sig
jobbet indtil næste REP. møde.
Uden om de valgte suppleanter.









Skeet : Per Knudsen
Sporting: Kent Jensen Valgt. 1år.
Running T: Søren Dam
Uddannelse: Marie-Louise AchtonLyng
Styrelsessuppleant: Johan Hansen 2.
Revisor: Poul Erik Nielsen

8 Placering af stævner
for 2011



Kent Jensen Endelig liste kan ses på
hjemmesiden

9 Eventuelt



DFF´s nye hjemmeside blev fremvist.
Den er ikke helt færdig endnu, men
der arbejdes hårdt på, at gøre det
sidste færdig. Der var ønske fra
medlemmer, om man kunne tilmeldes
nyheds brev.

