FORMANDEN
6. oktober 2021
JHa/LGB
Unionsstyrelsen (UNSTY)

Referat af Unionsstyrelsesmøde onsdag d. 6. oktober kl. 19:00 på Microsoft Teams

Tilstede:
Fra administration:
Referent:

John Hansen (JHa), Erik Mouritsen (Emo), Anders Sode (ASo), Jens Møllenberg (JMø),
Paul Erik Sørensen (PES), Anette K. Jensen (AKJ), Kit Nørholm Koch (KNK).
Lars Green Bach (LGB)
Lars Green Bach

1. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Evaluering og opfølgning på repræsentantskabsmøde den 25. september 2021
UNSTY noterer sig en positiv opbakning fra repræsentantskabsmødet til UNSTY’s ønske om at udvide
UNSTY til syv medlemmer, og til valg af bestyrelsens forslag til kandidater til de nye poster.
UNSTY ærgre sig over, at det alene var flugtsektionen, der afviklede sit årsmøde i forbindelse med
repræsentantskabsmødet. Det er samtidig UNSTY’s forventning, at sektionernes årsmøde vil blive
afholdt i forbindelse med det næstkommende repræsentantskabsmøde tredje weekend i marts 2022.
2.1. Vedtægter og funktionsbeskrivelser (bilag)
Administrationen foretager konsekvensrettelser af vedtægter og funktionsbeskrivelser som følge af
repræsentantskabsmødets beslutning om at udvide UNSTY til syv medlemmer. De tilrettede versioner
behandles på næstkommende møde i UNSTY.
2.2. Proces frem ny organisering af skydesporten i Danmark (bilag)
ASo orienterede om status på processen. ASo har aftalt gennemgang af udkast til nye vedtægter og
lovregulativer for aktivitetskomiteer med Jan Darfelt (DIF) og Jeppe Jepsen (advokat og dirigent på
repræsentantskabsmødet).
Udkastene drøftes med forbund og sektioner på tre informations- og dialogmøder i oktober og
november, med henblik på at få deres feedback og kommentarer inkluderet i den videre proces. Ligesom
det ønskes drøftet, hvordan vi sammen bedst skaber den nye organisation:
• 26. oktober (virtuelt): Nye vedtægter
• 4. november (virtuelt): Nye lovregulativer
• 20. november (Korsør): Sammen om den nye organisation
Administrationen opretter en side på www.skytteunion.dk hvor al materiale til brug for processen frem
mod ’Skydesport Danmark’ samles.

2.3. Datoer for de kommende års repræsentantskabsmøder
De kommenende års repræsentantskabsmøder fastlægges til den tredje weekend i marts måned. I
2022 afvikles repræsentantskabsmødet og årsmøder i sektionerne i Billund i weekenden den 19-20.
marts.
3. Sag mellem Vestegnens Sortkrudtsskytter (VSS) og Forbundet af Danske Sortkrudtskytteforeninger
(DSS)
JHa orienterede om status på sagen.
LGB har orienteret Danmarks Idrætsforbunds juridiske afdeling om sagen, og holder dem tæt orienteret
om sagens udvikling.
I tilfælde af en eventuel civilretlig stævning af DSkyU og/eller DSS overgår sagens varetagelse til
DSkyU’s advokat.
4. Økonomi
4.1. Interne økonomiretningslinjer (bilag)
LGB orienterede om den løbende revision og baggrunden for notatet.
Notat godkendt og taget til efterretning.
4.2. Status (bilag)
LGB orienterede om status på unionens økonomi.
Orienteringen taget til efterretning.
5. Orientering om genstart og udvikling af administrationen (bilag)
LGB orienterede om planerne for genstart og udvikling af administrationen.
UNSTY udtrykker sig positivt om de foreliggende planer og tager orienteringen til efterretning.
6. Status
6.1. UNSTY
PES orienterede fra Aktivitetsudvalget:
Flugtsektionen
Der har været en ved DM i Jagtskydning hvor to dommere under deres virke blev mobbet af
et klubhold så de to dommer efterfølgende har frasagt sig at ville dømme mere ved stævner.
Sådanne sager er ikke fremmende for vores sport og de frivillige hjælpere, der er nødvendig
for at kun afholde stævner. Således har Flugtsektion ved årsmødet 25. september med
forsamlingens fulde accept oprettet et Flugt internt ”disciplinær” udvalg, der tage sig af
lignende hændelse i flugt og inden de evt. sendes videre til DSkyU Ordensudvalg. Flugt
sektionen udarbejder snarest et sæt regler for dette udvalgs arbejde.
Dynamisk Sektion
Der er udarbejdet aftale med Dansk Sportsskytte Forbund (DSF) om at hele DSF nuværende
bestyrelse indtræder som Dynamisk Sektion under Aktivitetsudvalget med ikrafttræden 15.
september 2021.
Rekordudvalg
Seneste rekord noteret er Jesper Hansen’s tangering (ved DM Skeet) af hans egen rekord
lydende på 125 duer.

Foreningsudvalg
Udvalget har hjulpet en skytteforening ”1402” med at udarbejde nye vedtægter.
Udvalget har hjulpet 2 flugtforeninger på Fyn (Fyns flugtskydnings forening og Odense
jagtforening) med en fusion ved forslag til nye vedtægter for en ny fælles skytteforening:
Odense Jagt og Skytteforening.
Reglementsudvalg
Samarbejder med Dynamisk Sektion om DSkyU’s version af SIKSKYTTER fra 2006. Det drejer
sig om en opdatering af SIKSKYTER så den er afstemt omkring terrænskydning for de af
DSkyU’s sektioner, der skyder IPSC m.fl. discipliner og western disciplinerne. Baggrunden er at
DGI-version af terrænskydning ikke helt dækker disse skydninger eller specielle
målopstillinger og procedurer for afvikling m.m.
Godkendte reglementer mv.
UNSTY beslutter, at godkendte reglementer m.v. sendes til administrationen, som herefter og
arkivere dokumentet på unionens drev og oploader det på DSkyU’s hjemmeside.
6.2. Våbenudvalget
UNSTY skal træffe beslutning om spørgsmål vedr. forlængelse af pistolpiber?
Udvalget har modtaget en forespørgsel vedr. hvorvidt UNSTY kan acceptere, at SKV-skytter tillades ved
ansøgning på pistoler der ikke opfylder minimumskravets længde p.t 210 mm tillades at montere en
længere pibe, så pistolen derved opfylder minimumskravet og kan godkendes til SKV.
Det foreslås fra udvalget at piben maksimalt bør kunne forlænges med 25 mm og dette under
forudsætning af, at ændringen er dokumenteret fra forhandler eller bøssemager.
UNSTY godkender forslaget.
6.3. Justitsministeriet
JHa har endnu en gang rykket for et svar på forespørgsel vedr. våbenloven fremsendt i april 2019.
Fortsat intet svar på forespørgslen.
7. Orientering
7.1. Kontoret
LGB orienterede om diverse interne forhold på kontoret.
Nyhedsbrev udsendes næste gang den 8. oktober, og der er lagt en plan for udsendelse af nyhedsbrevet
i de kommende måneder.
7.2. DIF
JHa og EMo deltager i DIF budgetmøde den 8.-9. oktober.
JHA, ASo, LGB, Christina Flindt, Emma Koch og Linda Andersson deltager i DIF og DR’s TV-show ” Den
største af de største danske sportsstjerner” i anledning af DIF’s 125-års jubilæum den 16. oktober.
Der gennemføres valg til ny atlet-komite for perioden 2021-25. Linda Andersson har fremsendt liste over
valgbare og stemmeberettigede skytter
LGB har aftalt ’hilse-på-møder’ med DIF’s adm. direktør og DIF’s udviklingschef i løbet af oktober
måned.

7.3. Team Danmark
Der er aftalt styregruppemøde om elitesamarbejdet i 2022 den 29. oktober 2021. JHa, ASo, LGB og
Linda Andersson deltager.
7.4. Nyt fra ISSF/ESC/FITASC/ICTSF/NSR
JHa og LGB deltager i generalforsamling i ESC den 21-22. oktober.
Eliteskytterne savner et højere niveau på de internationale dommere, og JHa/LGB tager deres input med
videre.
8. Evt.
Næste UNSTY-møde er i henhold til årshjulet den 19. november 2021.
Suppleant Camilla Schriver inviteres med.
Mødet afholdes i Korsør.
LGB deltager i Parsport Danmarks reception i forbindelse med deres 50-års jubilæum.

