
Dansk Sportsskytte Forbund 
Referat årsmøde 2023 
Søndag den 19. februar 2023 

Agenda: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
3. Udvalgsformændene aflægger beretning 

a. Ordensudvalg v Kim Wiencken 
b. Udtagelsesudvalg v Mads-Peter Bach 
c. IPSC-udvalg v Mark Weisinger 
d. DSF-sektion 

4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyr, m.v. 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse 

a. Formand 
b. Medlem 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen 
a. Suppleant 

9. Valg til udvalg 
a. Ordensudvalg 

Formand 
1 medlem 

b. Udtagelsesudvalg 
Riffel 
Shotgun 

c. IPSC-udvalg 
Formand 
Pistol 
Riffel og miniriffel 
I PSC-h aglgevær 

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant 
a. Revisor 
b. Revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Stefan Wiencken, som blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede et fint fremmøde og bød alle deltagere velkommen. 



Dirigenten konstaterede herudover, at årsmødet var lovligt indkaldt, og at årsmødet var 
beslutningsdygtigt. Der var 45 delegerede til stede inkl. bestyrelsesmedlemmerne. Der var med 
andre ord 45 stemmeberettigede på årsmødet. 

Henrik Laursen og Dennis K. Jakobsen blev udpeget som stemmetællere. 

Kim Wiencken blev udpeget til referent. 

2. Formanden aflægger beretning 

Dirigenten oplæste formandens beretning, da denne ikke var til stede. 

Formandens oplæste beretning blev afsluttet med applaus fra forsamlingen. 

Henrik Lemming gennemgik herefter en foreslået procedure for brug af tjenestevåben 
(halvautorifler) for ansatte i forsvaret. Der blev specifikt oplistet 6 krav. Der er tale om et foreløbig 
første udkast, som DSF's bestyrelse vil arbejde videre på. 

3. Udvalgsformændene aflægger beretning 

3a. Ordensudvalget v Kim Wiencken gav en kort beretning. Det blev debatteret, om IPSC 
licenskurset er og bør være et sikkerhedskursus, eller om der også er og bør være fokus på 
skydefærdigheder. Beretningen blev herefter applauderet. 

3b. Udtagelsesudvalget v Mads-Peter Bach gav en kort beretning, som blev applauderet. 

3c. IPSC-udvalget v Mark Weisinger gav en kort beretning. Med 5 vundne PM's i 2023 indtager DK 
foreløbig en 10. plads i verden. I World Shoot vandt Sissa! Skaale en 3die plads. I 2022 blev der 
endvidere uddannet 6 RO'ere. 20 deltager i European Handgun competition i Grækenland 2023. 
Beretningen blev afsluttet med applaus. 

3d. DSF-sektion. Man valgte ikke at afgive nogen beretning. 

4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 

Henrik Lerfeldt gennemgik regnskabet for 2022, som udviser et positivt årsresultat på DKK 49.500. 

Tim Andersen bemærkede, at DSF Københavns gæld til DSF bliver afdraget med 50 % i 2023 og de 
resterende 50 % i 2024. 

Henrik Lerfeldt oplyste, at Dennis Martlev har underskrevet regnskabet som revisor, men har 
meddelt at han ikke ønsker at fortsætte. 

Regnskabet blev vedtaget. 



5. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyr m.v. 

Et forslag til hvordan DSF støtter deltagelse i World Shoot og EHC blev debatteret. 

Udtagelsesudvalget tilkendegav ønske om, at udvalget ift. EHC fik tildelt et stævnebudget på i alt 
DKK 75.000. Udtagelsesudvalget tilkendegav endvidere ønsker om følgende anvendelse: 

- T-shirts til alle 20 deltagere 
Økonomisk tilskud til de 5 topskytter med bedst mulighed for medaljeplaceringer 

Årsmødet tilsluttede sig ønskerne fra Udtagelsesudvalgene. 

Herefter blev den fremtidige økonomistruktur i forbindelse med overgangen til Skydesport 
Danmark drøftet indgående. Drøftelsen afsluttedes med, at årsmødet i realiteten erklærede sig 
indforstået med at fremtidige licensindtægter indbetales hos DSF. 

Henrik Lerfeldt præsenterede herefter et forslag om uændret licensgebyr for A- og B-skytter. 
Forslaget blev vedtaget. 

Det blev samtidig foreslået at opkræve foreningskontingent med DKK 100,00 indtil videre. 
Forslaget blev vedtaget. 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelse 

7a. Formand 

Formanden Claus Henneberg er ikke indstillet på genvalg. Rasmus Saxild stillede op og blev valgt 
uden modkandidat. 

7b. Medlem 

Henrik Lemming er ikke indstillet på genvalg. Tim Andersen stillede op og blev valgt uden 
modkandidat. 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Dennis Martlev er ikke indstillet på genvalg. Goran Radosavljevic stillede op og blev valgt uden 
modkandidat. 



9. Valg til udvalg 

9a. Ordensudvalg 

Formand: Kim Wiencken genopstiller og blev valgt som formand uden modkandidat. 

Medlem: Bestyrelsen blev af deltagere indledningsvist opfordret til at overveje en ændring til 
vedtægterne således, at ordensudvalget består af mindst et yderligere menigt medlem, med 
henblik på at ordensudvalget skal udgøre mindst tre medlemmer. Bestyrelsen tilkendegav at ville 
medtage forslaget på årsmødet 2024 eller et evt. tidligere ekstraordinært årsmøde. 

Per Bressendorf er ikke indstillet på genvalg. Som medlem opstiller Ayram Shine, Lars Olesen og 
Erkki Søndergaard. Efter skriftlig afstemning blev Ayram Shine valgt med 28 stemmer. 

9b. Udtagelsesudvalg 

Riffel: Rasmus Saxild er ikke indstillet på genvalg. Mark Weisinger opstiller og blev valgt uden 
modkandidat. 

Shotgun: Bo Stampe genopstiller og blev valgt uden modkandidat. 

9c. IPSC-udvalget 

Formand: Mark Weisinger genopstiller og blev genvalgt uden modkandidat. 

Pistol: Mads-Peter Bach genopstiller og blev genvalgt uden modkandidat. 

Riffel og miniriffel: Jan Hoffmann genopstiller og blev genvalgt uden modkandidat. 

Haglgevær: Bo Stampe genopstiller og blev genvalgt uden modkandidat. 

10. Valg af revisor 

Revisor: Dennis Martlev er ikke indstillet på genvalg. Goran Radosavljevic opstiller og blev valgt 
uden modkandidat. 

Suppleant: Finn Johansen genopstiller og blev valgt uden modkandidat. 

11. Eventuelt 

Debatten om IPSC-kursets indhold blev fortsat kort. 

Henrik Laursen foreslog, at der blev udpeget en landstræner, holdleder eller hvad vedkommende 
nu skal hedde. Det skal dog være en rolle, der tager hånd i hanke med alt det praktiske, når danske 



delegationer rejser til eks. World Shoot eller til EHC. Mads-Peter Bach foreslår, at det er en skytte, 
der påtager sig rollen, evt. mod ydelse af en vis kompensation til vedkommende. 

Erkki Søndergaard opfordrede bestyrelsen til, at hjemmesiden fremadrettet holdes bedre 
opdateret. Eksempelvis ligger vedtægterne på hjemmesiden i en forældet version, og referat af 
bestyrelsesmøder er pt. et enkelt fra 2019. 

Intet yderligere blev drøftet. 

Da dagsordenen var udtømt, afsluttede dirigenten årsmødet. 

Od~. februar 2023 

St~ Wiencken 


