Formandsberetning DFF repræsentantskabsmøde 15 marts 2015
Så gik året 2014 og hvilket år for DFF vi holdt vores rep møde i marts 2014 hvor vi igen
brugte megen tid på at diskutere unionen og de problemer vi havde med sammenarbejdet
med dem.
Jeg fortalte at jeg i fremtiden ville prøve at koncentrere mig om hvordan vi fik det til at
fungere optimalt i DFF i stedet for at bruge alt krudtet på unionen.
Vores rep møde gik rigtigt flot med en fin dialog og vi kom flot gennem vores dagsorden.
Vi skulle videre til unionens rep. møde om eftermiddagen hvor der var et forslag som vi
skulle stemme om, der lød på at hvis forbundene ville være med i elitesatsningen så skulle
man betale henholdsvis 10 kr. i år 2014 og 12 kr. i år 2015 samt 15 kr. i år 2016 pr
medlem der var indberettet. Dette var et forslag som vi syntes var fornuftigt da vi jo så
bare kunne vælge ikke at være med i elitesatsningen da vi ikke mente den blev forvaltet
på en fornuftig måde. MEN MEN da vi kom til de indkomne forslag til unionens rep. møde
blev det originale forslag trukket tilbage og et nyt ændringsforslag lagt frem og nu var det
ikke frivilligt at deltage og beløbene var sat op til henholdsvis 10-15-samt 20 kr. pr
medlem.
Det fremsatte ændringsforslag blev fremlagt og vedtaget, (godt nok er vi flest men vi har
ikke de fleste stemmer.) DFF protesterede straks over lovligheden af at det ændrede
forslag ikke var lovligt da det var en ret stor ændring af forslaget, med meget store
konsekvenser til følge.
Dirigenten sagde blot at det var noget han afgjorde og han syntes det var helt i orden.
DFF fortalte at det ikke var et forslag som de kunne følge da de jo netop om formiddagen
havde fortalt deres repræsentantskab at der ikke ville være kontingentforhøjelser i år 2015
og da slet ikke for 2014med tilbagevirkende kraft.
Det er jo en regning på ca.300.000 kr. for 2014 og 450.000 for 2015 samt 600.000 kr. for
2016. Og hvis man tager i betragtning at kontingentindbetalingerne til DFF i 2014 var ca.
300.000 kr. må man jo sige det er en alvorlig sag.
DFF modtog senere en regning fra unionen på beløbet som vi straks fortalte at vi ikke
kunne godtage dette og at vi ville forelægge sagen for en advokat.
Bestyrelsen indkaldte til et ekstraordinært rep. møde den 22 juni hvor vi diskuterede en ny
struktur i DFF og derudover blev det bestemt at DFF ikke kunne/ville betale den af unionen
fremsatte regning grundet at den var med tilbagevirkende kraft.
Bestyrelsen hyrede en advokat til at tage over i sagen.
Advokaten havde en klar mening om at det ikke var korrekt som sagen var foregået.
Advokaten sendte et brev til unionen om at hvis DFF skulle betale regningen skulle
unionen sende sagen i retten og sendte begrundelser med.
Unionen syntes åbenbart ikke det var værd at svare på.
Der har været en vis kommunikation med unionen bla a et møde med John Hansen ( Det
tidligere DFF bestyrelsesmedlem, som vi med stor forhåbninger valgte ind i unionen som
formand!) Hvor unionen fortæller at juristerne i DIF siger at det er foregået på en helt rigtig
måde. DFF har aldrig modtaget noget på skrift eller tale fra de såkaldte jurister?
DFF bestyrelsen indkalder til endnu et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 16
november med den dagsorden at vi skulle melde DFF ud af unionen og ændringer af
vores vedtægter grundet det ændrede tilhørsforhold.

Dog havde unionen indkaldt unionens repræsentantskab til et ekstra ordinært møde med
det punkt på dagsorden at smide DFF ud af unionen grundet at DFF ikke havde betalt
regningen på de 300.000 kr.
Og som de ordentlige mennesker de er, blev DFF forbudt adgang og stemmeret på
forhånd.
Og unionsbestyrelsen med formanden i spidsen fremlagde forslag om at flugklubber kunne
meldes direkte ind i unionen. Hvilket gør at de kan beholde flugtskytten Jesper Hansen
som er OL kandidat og dermed en vigtig del af aftalen med Team Danmark. Og vupti
inden deltagerne er kommet hjem efter mødet har en sportingklub med hr. John Hansen i
bestyrelsen meldt sig på banen.
Dette at DFF er blevet smidt ud af Unionen gør at vi jo trækker forslaget om udmeldelse af
Unionen til vores rep. møde.
Vi vedtager de ændringer af vores vedtægter som jo hører med det nye tilhørsforhold.
Der bliver diskuteret en ny struktur i DFF hvor der skal laves en eliteafdeling som så skal
være medlem af unionen, dette bliver forkastet på det kraftigste af deltagerne og der er
stor enighed om at DFF ikke skal have tilhørsforhold til unionen.
Deltagerne enes om at arbejde på at alt flugtskydning skal foregå under DFF som det altid
har gjort og hvis unionen skulle bruge nogle skydninger så kunne DFF fint afholde disse
for unionen.
Det var med stor glæde jeg mærkede at alle stod sammen om DFF.
Kun KFK ytrede at det ikke var uden problemer for dem da de jo havde Jesper Hansen og
deres vedtægter som de skulle tage hensyn til, dette var der stor forståelse for og det
skulle selvfølgelig løses således at Jesper kunne bibeholde muligheden for at komme til
Ol.
Bestyrelsen holdt et møde efterfølgende hvor vi var enige om at det var det vi ville arbejde
for.
Dog var vores Sportingsektions ledder lidt i et dilemma da han jo også sad i den nye
sportingklub som netop havde set dagens lys.
Men der var enighed om at arbejde for at vi fortsatte med at afholde de skydninger som vi
altid har gjort i DFF regi
Kort efter måtte vi sige farvel til sportingsektions lederen som valgte at afholde skydninger
i unions regi i stedet for i DFF.
Kort efter måtte vi sande at vores kasser Kuno Danielsenhavde fået tilbudt pladsen som
flugtsektionsleder i Unionen af vores ven John Hansen.
Vi besluttede at vi ikke kunne have Kuno til at side i DFF bestyrelsen da han jo havde valgt
unionen, samtidig havde Kuno tilbudt vores sekretær at overtage pladsen som sektions
ledder i unionen hvorfor vi også måtte sige farvel til Michael.
Samtidig fortalte Ebbe vores Nordiske trap sektions ledder at han ville forlade DFF han har
senere også fået en post i unionen.
Nogle klubber har valgt at afholde skydninger for unionen hvilket jo ikke er hvad der blev
bestemt på mødet men det er jo et frit land vi lever i.
Mange klubber er dog loyale og der er jo intet til hindrer for at der kan afholdes skydninger
i DFF som unionen kan bruge til udtagelser hvis de mangler nogle, blot er det vigtigt for

DFF at vi bibeholder hovedparten af skydninger i Danmark hvis der skal være skydning for
andre end top eliten.
Man må jo sige at det måske ikke lige er den bedste start vi har fået i DFF for året 2015
Der har været mange svævende punkter og der da stadig et par stykker,
Hvad angår forsikring har DFF tegnet forsikring hos Willis
Selskabet er det samme som har tegnet forsikring for Danmarks jægerforbund og de har
haft policen fra DIF og sammenlignet og sørget for vi har mindst samme dækning som er i
de to andre forsikringer.
Instruktøruddannelserne har før været gennem DSKYU men det har været Medlemmer af
DFF der har været godkendte til at undervise og vi har af Naturstyrelsen fået tilladelsen til
at afholde disse.
Vi har på nuværende en ansøgning kørende om optagelse i Dif.
DFF klubber har på nuværende ikke retten til at udstede Våbenpåtegninger og retten til at
have foreningsvåben men arbejder med justitsministeriet om godkendelse til dette.
Klubber der er medlem af Danmarks Jægerforbund kan lave våbenpåtegninger direkte ved
politiet..

Sektionerne:
OL trap:
Jens Ole har kørt sektionen men valgte af personlige grunde at stoppe. Jens Ole havde
fået rimelig styr på sektionen og den kørte flot derudaf så lidt ærgerlig han måtte stoppe
men helbredet er trods alt vigtigere end skydning. Så stor tak til Jens Ole for det store
arbejde han har udført for DFF.
Efter Jens Ole tilbød Jørn Rasmussen at overtage posten men han tabte pusten da
kasserer og sekretæren stoppede. Vi har nu fået Dan Albrechen til at overtage posten.
Vi håber repræsentantskabet vælger Dan til at fortsætte.

Skeet:
Per Knudsen har kørt skeetsektionen på en super måde vi hører kun ros for hans
engageret måde at køre denne sektion på og han har en kæmpe opbagning i sektionen
Det er virkelig noget vi i DFF har brug for i den situation vi er i lige nu.
Per har også været til stor hjælp i de andre sektioner når der lige manglede en hånd eller
et overblik. og ikke mindst hvad angår hjemmesiden har Per gjort et stort stykke arbejde.
Ja hvor har han ikke gjort et stort stykke arbejde. Stor tak til Per.

Nordisk Trap:
Ebbe har kørt nordisk trap sektionen på flot vis med stor hjælp af Kuno som jo ikke helt
havde sluppet skydningen.
Nordisk trap var jo nok den skydning med de fleste stævner så det er lidt af et tab at der
ikke på nuværende er en der har overtaget sektionen efter at Ebbe valgte at arbejde for
Unionen.
Men tak for det arbejde i har gjort for DFF og ikke mindst for Nordisk trap.

Jagtskydning:
Jagtskydningen er den skydning der mindst mærker bruddet med Unionen da de fleste af
jagtskytterne knap nok ved hvad unioner er for en tingest. Dog kan jeg se at unionen også
vil til at holde et DM i jagtskydning!
Brian køre jagtskydningen på rygraden, han er en gammel rotte i faget og har forbindelse
til folk som kan hjælpe hvis der er brug for dette. Så stor tak til Brian for at køre de
skydninger så vi næsten ikke høre noget fra ham kun når der er lavet nye rekorder osv.

Running Taget:
Søren Dam køre running taget sektionen som måske ikke er den største skyde disciplin
men til gengæld er han nok den der ved mest om regler og div. Skydninger. En god mand
at have i bestyrelsen.

Sporting:
Sportingsektionen er den sektion som måske lider mest af bruddet med DSKYU da de har
en del udenlandsskydninger som det jo gennem unionen de sendes ud ikke at unionen har
gjort det store for sportingskytterne men de er jo van til selv at betale for deres ture.
Kent har kørt sektionen på flot vis og med John Hansen som også sidder i FITASC ved sin
side bliver det en svær opgave for Steen Vasegaard at overtage.
Men jeg håber klubberne vil hjælpe Steen med at komme i gang så kommer det til at køre
også for DFF. Tak til Steen for at ville overtage denne post på et så svært tidspunkt

Uddannelse:
Musse er jo nok det mest rutinerede foreningsmeneske jeg kender, hun sider eller har
siddet i alt hvad der har med haglskydning og jagt at gøre.
Musse har en stor viden om hvor og hvordan man får ting til at ske og det er Musses store
fortjeneste at vi har fået godkendelsen til at undervise instruktører og så så hurtigt.
Det er en stor hjælp at have en så engageret næstformand (Kvinde) i bestyrelsen.

Fremtiden:
Jeg syntes at fremtiden for DFF ser lyst ud vi har i mange år brugt ufattelig megen energi
på unionen og ganske vist er alle problemer ikke væk, men de fleste kan vi nu selv gøre
noget ved og med opbakning fra klubberne tror jeg det bliver nemmere at være haglskytte
for fremtiden.
Jeg kan se at rigtig mange klubber har indbetalt kontingent på nuværende så jeg håber og
tror på at vi fortsat vil være det sted hvor flugtskydningen foregår.
Med venlig hilsen
Formanden for
Dansk Flugtskydnings Forbund
Jens Holt

