
Formandsberetning 2011

Foreningens første år har været præget af betydeligt mere papirarbejde og problembehandling end 
skydning.

I maj måned deltog hele bestyrelsen i repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudtsskytter og blev 
formelt godkendt og optaget i forbundet, og den første skydning blev gennemført den 10. juli. 
Siden er der gennemført i alt 10 skydninger på banen i Funder, hvorefter skyttekredsen uden varsel 
opsagde vor skriftlige samarbejdsaftale, med den begrundelse, at skyttekredsen ikke fik nok ud af 
samarbejdet.  

Direkte adspurgt blev det dog bekræftet, at FOS ikke havde overtrådt aftaler eller regler.

Efter opsigelsen af aftalen blev det gjort klart, at FOS  måtte påregne at blive sidestillet med andre 
ikke-samarbejdende foreninger og dermed betale en højere baneleje end hidtil.  Fast planlægning 
blev dermed vanskeliggjort.

Foranlediget af denne udvikling besluttede bestyrelsen for FOS at søge andre samarbejdspartnere, 
og vi indledte forhandlinger med Sejs-Svejbæk Skytteforening om at få en brugsaftale til deres 
baner i Hårup.

Skyttekredsen reagerede på denne udvikling ved omgående at opsige ethvert samarbejde med FOS 
og truede med at  indberette os til diverse forbund med oplysning om, at vi ikke længere havde en 
skydebane, sådan som det er krævet for at kunne opretholde foreningen.  Dermed løb skyttekredsen 
fra endnu en skriftlig aftale om ret til brug af Funder skydebane.

Skyttekredsen vedtog herefter endvidere, at alle sortkrudtsskytter, som også er medlem af 
skyttekredsen, frit kan skyde på Funder skydebane, men at det ikke gælder for medlemmer af FOS, 
som ikke har dette dobbelte medlemskab.  Om det gælder fremmede sortkrudtsskytter uden 
medlemskab af skyttekredsen blev ikke klart.

Formanden for FOS underrettede forbundet af Danske Sortkrudtsskytter om udviklingen og bad om 
forbundets støtte i sagen, dersom udviklingen forværredes.  Som forbundets repræsentant i sagen 
blev udpeget hovedbestyrelsesmedlem Mikael Hannibalsen.

Efterfølgende er bestyrelsen i FOS blevet udsat for urigtige beskyldninger med kopi til Mikael 
formentlig i den hensigt at miskreditere os og forhindre, at vi får et samarbejde til anden side.  

Yderligere har bestyrelsen været udsat for en yderst ubehagelig polemik også på det personlige 
plan, så det ikke længere vil være realistisk at etablere noget fungerende samarbejde med 
skyttekredsen med dens nuværende bestyrelse.  

Bestyrelsen for FOS har som konsekvens heraf forhandlet med Sejs-Svejbæk Sortkrudtsskytter om 
adgang til at bruge banerne i Hårup som hjemmebane, og vi har fået rimelige betingelser, som vil 
blive nærmere gennemgået under indkomne forslag.

Det har været bestyrelsens hensigt at få afholdt vinterskydninger og skydninger i Uberti Cup og få 
gang i western skydninger, men de omfattende problemer med skyttekredsen har efterhånden lagt 
beslag på det meste af den tid, der har været til rådighed til foreningsarbejdet. 

Vi håber på generalforsamlingens opbakning til de tiltag,  vi har fundet og vil finde nødvendige for 
fremover at skabe stabile og venlige forhold for vore aktiviteter i 2011.  


