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KFK Generalforsamling 2014. Referat
Tilstede fra bestyrelsen:
Henry Pedersen
Torben Lund Jensen
Per Knudsen
Dan Saugstrup
Ole Bruun
Thomas Stark
Søren Schou

Afbud fra bestyrelsen:
Jens Behrens

Antal stemmeberettigede:
54

Dirigent:
Dennis Andersen

Referent:
Søren Schou
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Der var indkaldt til generalforsamling torsdag d. 10. april 2014 kl. 19.00 i Københavns
Flugtskytteklub (KFK) i klubhuset, Selinevej 9, 2300 Kbh. S.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Dennis Andersen blev valgt til dirigent. Dennis takkede for valget og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt og dermed
beslutningsdygtig jævnfør vedtægterne. Følgende stemmetællere blev valgt:
Lone Jørgensen og Jan Ovesen.

2. Bestyrelsens beretning.
Henry Pedersen indledte bestyrelsens beretning med at konstatere, at det
forgangne år havde været endnu et forrygende år for KFK. I alt 2.122
medlemmer, et rigtig godt regnskab med et overskud på 843.717 kr. på trods
af øgede udgifter til lejeaftale, bortskaffelse af lerduer og haglskåle samt faglig
vejledning til udarbejdelse af miljøansøgning. I alt øgede udgifter på ca.
500.000 kr.
Der var påbegyndt en langsigtet renovering af hele skydeanlægget. Der
var således lagt en detaljeret plan for, hvordan hele skydeanlægget skal
moderniseres og renoveres inden for de kommende år. Blandt andet var der
indkøbt enkelte nye kastemaskiner, og kastemaskinernes placering på OL-Trap
banen var opdateret. Næste større tiltag vil blive nye skydestandpladser på
jagtbanen. Der var indkøbt en vertikalskærer for bedre at kunne opsamle
haglskåle og lerduestumper, således at miljøkravet om at opsamle haglskåle
og lerduestumper kan overholdes. Et nyt tiltag har også været indførelse af
affaldssortering. Henry opfordrede alle til at hjælpe Kasper og Rasser med
affaldssortering.
Jens Behrens og Ole Bruun havde gjort et stort arbejde med
miljøansøgningen. Ole redegjorde for, at hele ansøgningsprocessen forløber
planmæssigt. Der har været tale om en langvarig proces, hvor kommunen
løbende har ønsket supplerende informationer. Konsulentfirmaet har været en
meget værdifuld hjælp i hele processen. Det forventes fortsat, at ansøgningen
vil blive endeligt godkendt i 2014.
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Henry fortsatte beretningen med at informere om, at der var planlagt en
tiltrængt modernisering af klubhuset. Det var imidlertid ikke muligt at komme
videre med planlægningen af dette, før miljøansøgningen var endeligt
godkendt. Når miljøansøgningen bliver godkendt, vil bestyrelsen fremlægge et
detaljeret forslag til et nyt klubhus.
I det forgangne år har Ole og Søren Schou lagt et stort arbejde i at forny
og modernisere vedtægter, jævnfør punkt 5.
Herefter takkede Henry de 2 fantastiske banemænd, Casper og Rasser,
som gør en kæmpe indsats for os. Henry konstaterede videre, at Pro shoppen
også i det forgangne år havde fungeret særdeles tilfredsstillende. Henry
takkede Ulrik og Hans Henrik for et godt samarbejde.
Breddetræningen i Compak Sporting havde været en stor succes. Derfor
blev dette tilbud udvidet til Skeet og OL-Trap. Henry pointerede, at bestyrelsen
håbede meget, at dette kan fortsætte i fremtiden. Henry takkede de involverede
trænere.
Der har også i 2013 været stor tilslutning til introkurserne. Således har i
alt 88 kursister bestået kurset i 2013.
Antallet af instruktører i instruktørkorpset er blevet udvidet. Henry takkede
alle instruktørerne for en stor arbejdsindsats i det forgangne år.
Herefter redegjorde Dennis Andersen, Thomas Stark og Per Knudsen for
de væsentligste resultater inden for henholdsvis Jagtskydning, Compak
Sporting og Skeet. En detaljeret oversigt vil blive lagt på KFK’s hjemmeside. I
alle discipliner havde KFK skytter også i 2013 opnået særdeles flotte resultater.
Årets absolut største sportslige bedrift var, da Jesper Hansen blev ny
verdensmester i Skeet. Jesper kunne ikke deltage i dette års generalforsamling
pga. internationalt stævne, hvorfor Kjeld Fristrup på vegne af Jesper modtog
blomster og generalforsamlingen anerkendelse af det utrolig flotte resultat.
Afslutningsvis takkede Henry bestyrelsen og medlemmerne for et godt
samarbejde i 2013.

3. Regnskabets forelæggelse.
Torben Lund Jensen fremlagde regnskabet. Torben konstaterede, at der var
tale om et særdeles tilfredsstillende resultat også i 2013. Foreningens midler
var blevet fordelt i flere banker. Der havde i 2013 været en indtægt på 2.4 mill.
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kr. på lerduer. Som anført i formandens beretning havde der i 2013 været
øgede udgifter til især lejeaftale, bortskaffelse af lerduer og haglskåle samt
faglig vejledning til udarbejdelse af miljøansøgning. På trods heraf var
overskuddet i 2013 på 843.717 kr. Herefter fremlagde Torben budget for 2014.
Regnskabet blev godkendt.

4. Næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 600 kr. for det kommende år. Dette
blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
På sidste års generalforsamling blev det aftalt, at bestyrelsen skulle udarbejde
et forslag til reviderede vedtægter. Lars Madsen fremlagde sidste år en række
konstruktive forslag til ændringer. Der var enighed om, at tiden var kommet til
et grundigt eftersyn af vedtægterne. Derfor havde bestyrelsen brugt en del tid
på at gennemgå og opdatere vedtægterne siden sidste generalforsamling.
Bestyrelsen havde udarbejdet et detaljeret dokument, som gav et samlet
overblik over de nuværende vedtægter og de foreslåede ændringer. Dette
dokument havde ligget fremme i klubhuset, og det havde også været
tilgængeligt på hjemmesiden, for at gøre hele processen så åben og
demokratisk som muligt.
Søren Schou redegjorde for de foreslåede ændringer paragraf for
paragraf. Det havde været målet, at vedtægter skulle fremstå som en helhed.
Det havde endvidere været bestyrelsens mål, at vedtægterne skulle være klare
og lidt mere præcise på en række områder.
Efter denne gennemgang var der en livlig debat om de foreslåede
ændringer. Lars Madsen havde dagen før indsendt en række ændringsforslag
til § 5, 6, 8, 10, 11 og 12. Lars fremførte disse ændringsforslag. Der var også
flere andre medlemmer, som kommenterede de foreslåede ændringer.
Resultatet af den skriftlige afstemning viste: Ja: 32 stemmer, nej: 20 stemmer,
blanke stemmer: 2. Jævnfør vedtægterne kan ændringer af vedtægterne alene
vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer
herfor. Derfor blev bestyrelsens forslag forkastet.
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6. Valg af bestyrelse.
a. Næstformand: Jens Behrens blev genvalgt.
b. Kasserer: Torben Lund Jensen blev genvalgt.
c. Per Knudsen blev genvalgt.
d. Thomas Stark blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter og revisorer.
a. Suppleant 1: Anders Petersen blev valgt.
b. Suppleant 2: Søren Schou blev genvalgt.
c. Revisor 1: Jens Bitch blev genvalgt.
d. Revisor 2: Flemming Naundrup blev genvalgt.

8. Eventuelt.
Der var flere medlemmer, som spurgte til tilskudsmuligheder og
tilskudsregler. Dan Saugstrup redegjorde for, at tildeling af tilskud baseres
på de forskellige discipliners ranglister. Efter en diskussion af dette emne,
hvor flere medlemmer fremførte deres meninger, lovede bestyrelsen at
være mere åben vedr. dette. Der blev endvidere spurgt, om gangarealet på
jagtbanen kunne belægges med fliser, idet det vil forbedre muligheden for
at rydde sne og is om vinteren. Bestyrelsen ville overveje mulighederne for
dette nærmere. Der kom også andre forslag, som bestyrelsen ville overveje
nærmere.
Søren Schou

