
Referat fra den ordinære generalforsamling I 

Vestegnens Sortkrudtskytter 8.februar, 2020 

Formanden Martin Bernsen bød velkommen. 

Hilsen fra Sander som pga. helbredet ikke deltager i generalforsamlingen. 

Valg af dirigent og referent. 

Bestyrelsen foreslog Claus Johansen som dirigent. Valgt ved akklamation. 

Bestyrelsen foreslog Sally Redmond som referent. Valgt ved akklamation. 

Claus Johansen takkede for valget og gav ordet til formanden Martin Bernsen. 

Formandens beretning: 

Der har været diverse aktiviteter i løbe af året – bl.a. markedsdag som var en stor succes og terrænskydnings 

DM som var en rigtig god oplevelse – stor tak til alle hjælpere. 

Der kan også nævnes julearrangement med DSF som inkluderet en røgsvagt klasse som nogle af vores 

medlemmer deltog i. Det har sæt en masse tanker i gang som I kommer til at høre nærmere om senere i dag. 

Forhold til myndigheder – der stilles store krav til bestyrelsen som vil derfor opfordrer ALLE til at følge 

reglerne, især den årlige våbenkontrol. 

Obs! hvis ikke man møde op får man en SKV5 advarsel som munder ude i fjernelse af våben. 

Stålmål - de må IKKE flyttes pga. banegodkendelsen. Husk at sæt dem oppe når man er færdig. 

SKV6 – hvis man er i tvivl om man skal have en så anbefaler vi man søger om det – husk det kan tage lidt tid. 

Skydeleder uddannelse – vi anbefaler at ALLE tager uddannelsen – man må ikke være alene på banen uden 

uddannelsen. Kopi af beviset gemmes i klubhuset. 

Obs. når der er flere skytter på banen, husk at aftale hvem er banekommandøren. Hvis der kommer nogen 

og spørger skal det være sådan at alle svar med samme navn. 

 

”” Generalforsamlingen blev kortvarigt suspenderet. 

Martin overdragede et æresmedlems certifikat til Kurt Kjær som blev æresmedlem som tak for hans kæmpe 

indsats igennem 19 år. 

John Sander blev også ophøjet til æresmedlem og fik absentia overrakt sit æresmedlems certifikat som tak 

for hans kæmpe indsats igennem mange år. 

Både Kurt og Sander har valgt at trække sig fra VSS bestyrelses arbejde. 

Forsamlingen holdt 1 minuts stilhed til ære for Thorstein Clausen som gik bort kort før jul. 

”” Generalforsamlingen genoptages. 

  



Fremlæggelse ar det reviderede regnskab 

Der har været lidt højere forbrug end indtægt, dog ikke alarmerende, SKV’er steget i år, nu koster de 330 

inkl. klubbens omkostninger (335kr med Mobile Pay). 

Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

Fremlæggelse af budgettet. 

Budgettet blev godkendt med akklamation. 

Indkomne forslag, Ingen forslag. 

Fastsættelse af kontingent 

Formanden bad forsamlingen giv bestyrelsen myndighed til stigning i kontingent(cirka 100 kr.) dog kun HVIS 

bestyrelsen syntes det er nødvendig. 

Vedtaget med akklamation. 

Valg af Formand 

Martin undskylder at han trækker sig i utide pga. arbejdspresse, og takker for rigtig godt samarbejde. 

Bestyrelsen forslår Francois Dufrechou som nye formand. 

Francois blev valgt med akklamation. 

Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant jf. 6.4 

Kasser – bestyrelse forslår Saeed Malekshahi. Valgt med akklamation. 

Bestyrelses medlem – bestyrelsen forslår André Herbst som præsenteret sig selv. Valgt med akklamation. 

Suppleant – bestyrelsen forslår Martin Bernsen. Valgt med akklamation. 

Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytters repræsentantskabsmøde. 

Bestyrelsen forslår Francois som repræsentant. Valgt med akklamation. 

Bestyrelsen forslår at den nye bestyrelse skal tage stilling til suppleanten. Godkendt af forsamlingen. 

Valg af 2 revisorer Knud Erik Poulsen og Karsten Kristensen blev genvalgt med akklamation. 

Eventuelt 

Michael Riis anbefaler at man tage genladningskursus, eller opfriskningskurser som er i støbeskeen. Sander 

har gjort et kæmpe stykke arbejde med fremstilling af ammunition til stor glæde for medlemmer, men kan 

ikke så meget nu pga. helbredet. 

Kurt Kjær fortæller at han kan varmt anbefaler Michael Riis som genladnings instruktør. 

Tony Redmond spørger om ikke klubben kunne tænke sig at laver en hygge weekend med anden form for 

skyde discipliner såsom duel skydning, præcisionsskydning, ballonskydning osv., ligesom Farsø Træf, som 

mange VSS medlemmer har deltaget i igennem mange år. Han er sikker på en del af Nordjyske 

Sortkrudtsskytter vil deltage.  Jens Westermann fortæller at Farsø Træf er rigtig hyggeligt og kan varmt 

anbefales. Kurt Kjær vil gerne hjælp til hvis det bliver til noget. 

Tony opfordrer alle til at deltage i DM i terrænskydning i Karup d.29+30 august. 

Det holdes på militært område hvor der blev holdt almindelig terrænskydning sidste maj – der blev kørte 

rundt på asfalt veje, 4 i hver bil, det var rigtig godt arrangeret og meget hyggeligt. Kan varmt anbefales. 

 



Der blev spurgte hvor man kan find referatet fra sidste års generalforsamlingen – VSS har fået ny 

Hjemmeside men linket er ikke kommet på forbundets hjemmeside i nu.  Michael følger op på det. 

Der blev spurgte hvordan man sørge for opdatering af personoplysninger – kasseren får opdatering ved det 

årlige våbenkontrol men det er selvfølgelig kun dem der har SKV våbener. Alle andre skal selv husk at 

informere formanden. 

Tony Redmond som forbunds bestyrelsesmedlem er ansvarlige for udsendelse af Krudtslam – han forklarer 

at det er meget vigtigt at man informerer egen formand om adresseændring. Hvis man får flere kopier af 

Krudtslam og kun ønsker en, eller hvis man ikke vil modtage den i papir udgave, informere Tony. Det findes i 

digital udgave på www.sortkrudt.dk. 

Tony påpeger at der bliver strammet op på våbenkontrol rundt omkring i landet med udsendelse af SKV5 

advarsler efterfølgende. Klaus bakker op og Kurt forklarer hvorfor det er så vigtigt. 

Medlemmer opfordres til at hente deres medlemskort hurtigst muligt. 

Klaus takker for god orden og gav ordet til Martin som takkede og ophævede 

mødet. 

 

 

 


