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Beretning for året 2014/2015.
Medlemsforeningerne
Vestfalster Skytteforening har, efter lidt for mange udfordringer med Danmarks Idrætsforbund
(DIF), endelig fået godkendt deres og vores optagelse som gyldigt medlem af LFSF og Dansk
Skytte Union (DSkyU). Godkendelsen gik endelig igennem i løbet af foråret.
Stege Skyttekreds meddelte sidste sommers, at de vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling
med henblik på at lukke deres forening.
Vi har fra Stege Skyttekreds modtaget bekræftelse på de er opløst.
Det samlede antal medlemsforeninger er 12. Og medlemstal, ifølge seneste indberetning for 2014,
er 846. Et plus på 35 medlemmer. Over halvdelen af foreningerne (7) har haft medlemsfremgang.
Aktiviteter
De årlige forbundsmesterskaber og åbne stævner er afviklet så godt som planmæssigt. Deltager
antallet er for flere af stævnerne bedre end sidste år.
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pistolskydninger
pistolskydninger
(0) (28) pistolskydninger
(15) (15) pistolskydninger
(18) (9)

(5) (11)

Efter anbefaling fra generalforsamlingen sidste år, har riffelskydningerne på 50m. været afholdt på
baner med elektronisk markering. Det er forløbet ret godt. Skytterne synes ikke, at savne pap og
skivetræk.
Foreningerne opfordres igen i år til at hjælpe til ved mesterskaberne og Musse Åben. Hjælpen er
kun på selve dagene for skydningerne.
Dansk Skytte Union
DSkyU afholdt d. 19. november ekstraordinært repræsentantskabsmøde har Dansk Flugtskytte
Forbund blev ekskluderet, som følge af de ikke ville betale kontingent til DSkyU. Et kontingent på
som alle andre forbund, herunder LFSF, alle har betalt. (Kontingent til DSkyU. For 2014 kr. 10,00
pr. medlem og for 2015 kr. 15,00 og fra 2016 og fremefter kr. 20,00 pr. medlem).
Eksklusionen betød også er det blev nødvendigt, at der blev vedtaget få midlertidige
vedtægtsændringer. Repræsentantskabet var enigt med unionsstyrelsen i, at der er behov for en
gennemgang af unionens vedtægter, og det hurtigst muligt.
Formandsrådet (forbundsformændene) blev af repræsentantskabet opfordret til at udarbejde nye
vedtægter til fremlæggelse for repræsentantskabsmødet i 2016. Formandsrådet påtog sig denne
opgave, og er i skrivende stund i gang med at lægge de afgørende brikker for nye vedtægter.
Hvad der får af betydning for vores lokale forbund, og for vores medlemsforeninger er ikke til at
sige, får vedtægterne sendes ud efter nytår.

Et er dog vigtigt at få sagt, er at alle forbund er enige om at DSkyU’s vedtægter trænger til en
gennemgribende revision, da disse ikke længere er tidssvarende, både i forhold til tilknytningen til
DIF, men også i forhold til den nuværende situation, hvor der er klubber der har en tilknytning til
DSkyU alene, og hovedparten en lokal forankring i et lokalforbund. Denne ”forvirring” af
tilhørsforhold er vi forpligtet til at få rettet.

Afslutning
Stor tak til riffel- og pistolsektionerne for det store og ansvarsbevidste arbejde der udføres.
Tak til de foreningerne der har deltage i årets løb, og med håb om at flere foreninger vil deltage det
kommende år.

Med venlig hilsen
Carsten Klich

