Referat KFK Generalforsamling 2016
Dato: 7/4
Tid: 19.00
Sted: KFK

Formand Henry Pedersen bød velkommen og bad om 1 minuts stilhed for dem som vi
har mistet siden sidst.
KFK skytterne Christan Kruse, Christian E. Andersen og Christian B. Pedersen blev
hædret for den første guldmedalje for seniorhold.
Junior Jonas Prip blev hædret som verdensmester i Compak Sporting 2015.
Jesper Hansen blev hædret for sin sølvmedalje og bronzemedalje ved Worldcups.

Dagsorden:

1:

Valg af dirigent
Villy Rasmussen blev foreslået. Ingen andre forslag. Villy
Rasmussen valg som dirigent.
Stemmetællere blev udpeget som var Christian Låsen og René
Haagen.
Dirigenten gennemgik formalia og konstaterede at, vi var lovligt
indkaldt jf. vedtægterne.
Stemmeberettigede: 100

2:

Bestyrelsens Beretning
Formand Henry Pedersen (HP) berettede om året 2015. Endnu et

forrygende år. Ved udgangen af 2015 har vi 2809 medlemmer. Et
overskud på 522.602 kr.
Banerne: HP fortalte om en gennemgribende renovering af
jagtbanen, herunder, huse, platforme mv. Renovering af
bagduebanerne blev startet med færdiggørelse i 2016. Støjværn
er startet på bagduebanerne og færdiggjort. 5 nye kastemaskiner
til Sporting. 4 nye kastemaskiner til jagtbanen og 4 nye
kastemaskiner til Skeetbanen
Skeettårnene er blevet renoveret og etableret tribune til
tilskuere.
Lerduer er blevet bortkørt jvf. Aftalen med kommunen. Poul
Verner lerduer bliver stadig testet af i forbindelse med
bortskaffelse.
Jens Behrens (JB): JB gennemgik en afgørelse fra Natur- og
miljøklagenævnet på baggrund af nogle indsigelser i forbindelse
med vores oprindelige miljøgodkendelse. Vores miljøgodkendelse
er nu på plads.
Tilladelse til at drive banerne som hidtil, yderlige to
bagduestande, og godkendelse til ny jagtbane.
Vi har mistet en time skydetid om lørdagen, nu start tidligst kl. 9
og fået en ekstra time søndag ellers uændret.
Diverse krav fra myndighedernes side om støjdæmning er nu
klaret.
Vi skal have etableret nogle underlag, så indsamling af
lerduerester mv. bliver effektiviseret.
Ny jagtskydebane kan nu anligges, bl.a. pga. omformulering af
”Strandeng” område i miljøgodkendelsen.
Vi kan nu rørlægge store dele af afvandingsområderne i
forbindelse med den nye bane.
Støjgrænsen er 62 dB, og målinger viser at vi ligger inden for
dette i forbindelse med etablering af den nye jagtskydebane.
Ansøgning til fredningsmyndighederne indsendes ca. 15/5-2016.
Pga. sagsbehandlingstider, forbehold mv, forventes en åbning af
den nye bane omkring 1. maj 2017.

HP: 2 mand fuldtidsansat, og 1 ekstra mand som sommerhjælp,
og en stor tak til dem. HP henviste til at alle hjalp de ansatte med
at holde orden på banen efter sig selv.
Proshoppen fungerer fint, og en tak fra formanden til Ulrik, Hans
Henrik og Marianne.
Instruktørerne: 85-90 instruktører og en stor tak fra bestyrelsen
til alle instruktørerne. Pga. de nye bagduebaner vil forholdene
blive bedre for instruktører og besøgende.
Våbenpåtegninger: 98 deltagere igennem vores kurser på KFK i
2015. Ca. 730 våbenpåtegninger ialt. En stor tak til Marianne for
hjælpen med at holde styr på disse.
Hver 14 dag har der været events for ny påtegningerne så de
kommer i gang med fornuftig skydning, og en tak til dem som
har deltaget og været med til at afvikle disse events.
Jagtprøver: Vi har ca 2.000 igennem KFK i forbindelse med
jagtprøver. Et stort beslag på vores lukketid, og en tak til Kjeld
Fristrup som står for dette
Stævner: Mange stævner og OBS skydninger på KFK i alle
discipliner, herunder 3 Grand Prix og 2 Jægerdage.
Der blev berettet om årets resultater fra skydninger i 2015 fra
følgende discipliner:
Jens Bitsch berettede fra Jagt
Per Knudsen berettede fra Skeet og OL-Trap
Thomas Stark berettede fra Compak Sporting
Læs mere om disse i bilagene.
HP: En tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og en tak til
medlemmerne.
Spørgsmål/kommentarer til beretningen:

Spm 1: Christian E. Andersen: Hvad er meningen med
elitegrupper, herunder honorering, sponsorater mv. Nu kun
lerduer til støtte, ikke til skydninger andre steder, til partoner
mv. Hvad er Bestyrelsens holdning til dette?

Svar: HP: KFK fik ikke helt nok valuta for patronerne hos
skytterne, da patronerne blev brugt på andre baner, KFK vil
gerne se eliteskytterne skyder på KFK, bl.a. fordi de skal være
rollemodeller. Ca. 400.000 kr til støtte på tværs af discipliner
rækker. Støtte er et tilskud, og ikke et budget. Det forventes at
skytterne selv bidrager med egne midler. For 2016 er der sat
160.000 kr. af i støtteordningen til at hyre eksterne trænere, og
skytterne kan søge om dette.
Thomas Stark: KFK bakker op om at skytter skyder andre steder.
Skåret i antallet af dem som får støtte. Derimod kan de bruges
på andre former for støtte.
Gensvar: Christian E. Andersen: Hvad kan vi gøre fremadrettet
for de nye skytter, som ikke kan ligge en stor andel selv. Ikke
alle har råd til dette at ligge omkring 50.000 kr. selv.
Svar:HP: Ikke uenig om det er en dyr sport, og KFK skal bruge
penge til støtte. KFK følte at skytterne ville få mest ud af at få
lerduer, og selv ligge udgifter til den anden del at den årlige
træning. KFK vil kigge på støttekonceptet, og se om der er noget
som skal gøre bedre/anderledes.
Gensvar: Christina E. Andersen: Vil gerne høre holdningen til
støtten herunder, lerduer, patroner, rejser, da ordningen er
blevet dårligere og dårligere de seneste år.
Svar: HP: KFK har besluttet af KFK vil honorere skytter som
vinder medaljer internationalt og rette skytset mod skytter som i
2016 kan opnå dette. Ikke endu fastlagt hvordan fordelingen af
støttekronerne skal være herunder hvad man kan gøre med
pengene (Leruder, patroner mv). Skytter som vinder vil få en
mulighed for et ekstra støtte/beløning for medaljer og resultater.
Spm 2: Lars B. Pedersen: Spurgte til det politiske spil mellem
DFF og Dansk Skytte Union. Ville gerne have en forklaring på
dette.
Svar: HP. KFK holdning er at vi ikke ville deltage politisk, HP og
Per Knudsen blev inviteret til et informationsmøde på den anden
side, hvor sortkrudter og andre kuglediscipliner ville have et
samarbejde på plads med flugtskytterne, herunder at samle DFF
og skytteunion. Man ville opnå et forlig mht. den retssag som
kører i forbindelse med betaling.
På Dansk Skytteunions repræsentantskabsmøde blev der
fremlagt fra sortkrudterne, et udspil om en ændring i

sammensætningen i skytteunionen. Det som blev fremlagt på
Rep-mødet var ikke det samme som var blevet fremlagt for KFK
bestyrelse inden rep mødet. KFK stemte derfor blankt til
udspillet, da man ikke ville tage stilling til konflikten på dette
grundlag.
KFK mener det går ud over skytterne i længden.

Spm 3: Robert Valentin: Mente ikke vi skulle brug tid på en lokal
generalforsamling på spm 2
Beretningen blev godkendt af de tilstedeværende

3:

Regnskabets forelæggelse
Kasserer Torben Lund fremlagde regnskabet. Detaljerne kan
læses i regnskabet.
Spørgsmål/kommentarer til regnskabet:
Spm: Christian E. Andersen: spørgsmål til likvide midler. Hvad
skal disse bruges til. Står kontant. Kan der gøres noget med
disse.
Svar: Torben: Varetages klubbens interesser. Pga.
miljøgodkendelse har man været tilbageholdenende om at bruge
pengene og mange tiltag. Har spredt de indestående i mange
banker så vi er dækket.
HP: Forventer et nyt projekt ny jagtbane 1,5 mio, 800.000 i
renovation af jagtbane. Et projekt om nyt strøm fra Fields
omkring 600.000 kr.
Spm: Lars B. Pedersen: Har KFK en 3/5 års plan? Bl.a. har nyt
klubhus været et punkt i lang tid. Opfordrede til dette.
Svar: Torben: Har ikke en 3/5 års plan. Klubhus er drøftet. Vil
gerne have nyt klubhus, men bestyrelsen mener at pengene er
bedre brugt på banerne, herunder nyt betalingssystem mv.
Regnskabet blev godkendt af de tilstedeværende.

4:

Næste års kontingent
Torben Lund indstillede på bestyrelsens vegne, at kontingentet
forbliver uændret i 2016 og 2017
Enstemmigt godkendt af forsamlingen

5:

Indkomne forslag
Ingen

6:

Valg til Bestyrelse
a. Næstformand Jens Behrens (Genvalgt)
b. Kasserer Torben Lund (Genvalgt)
c. Per Knudsen (genvalgt)
d. Thomas Stark (Genvalgt)

7:
Valg af suppleanter og revisorer
Suppleant 1- Niels Estrup (valgt)
Suppleant 2 – Hans Berggren (valgt)
Revisor 1 – Jens Bitsch (genvalgt)
Revisor 2 – Flemming Naundrup (genvalgt)
8:
EVT.
SPM: Jørgen Olsen: Ang. priserne i kantinen på maden og
kaffen. Mente ikke der var sket noget på dette, herunder
at kaffen var meget dyr.
Svar: Torben: Mente der var sket flere ting, men måske
ikke så tydelige. Bestyrelsen arbejder frivilligt, og har
arbejde ved siden af. Vi mødes 3-4 gange årligt.
Patronpriser er sænket. Der er kommet andre madtyper,
herunder baguette mv. Der er ikke kigget på kaffen endnu,
men det kigger vi på.

9:

Gensvar: Jørgen Olsen: Mht. patronerne har KFK ligget 1520% over andre. Mht. maden kan man købe det samme på
en bistro mv, og bl.a. med henblik på vores store
overskud, burde priserne sættes ned. Selvom man solgte
kaffen til 1 kr, ville man have 30-40 % i fortjeneste.
Krudtet er ofte vådt pga. containerne.

Gensvar: Torben: Vi arbejder på tingene, men rom blev
ikke bygget på en dag. Mht. patroner er vi nu
konkurrencedygtige, og vi arbejder på tingene. Opfordrede
til at sende ris/ros ind til bestyrelsen.
Svar: Jens Bitsch: Mht. patroner, skal KFK ikke konkurrere
på patronpriser.
Svar: HP: Sænket priserne på Jaguar til 1,15 kr. pr stk.
Black Gold blev tjekket priser andet sted, og fandt at
priserne lå op ad andre. Så kunne ikke se at KFK ligger 1520% over. Der er ved at blive kigget på ny container til
patroner, herunder prisindhentning.
Dirigenten takkede for god ro og orden
HP takkede Villy Rasmusen for indsatsen som dirigent samt
takkede for de tilstedeværende for deltagelsen i aftenens
generalforsamling.

Referent: Martin Bak Larsen

ÅRSBERETNING FRA DISCIPLINERNE:
COMPAK SPORTING RESULTATER SÆSON 2015

Intro
Successen fortsætter – både for vores egne KFK skytter, men i høj grad for Compak Sporting
disciplinen, som helhed. Det kan efterhånden tydeligt mærkes på vores anlæg, hvor det i
weekenden er mere reglen end undtagelsen at skulle vente lidt for at kunne komme til at
skyde.
Vi har fået flere der skyder disciplinen i KFK og det er glædeligt at der flere der har fået mod
på at prøve kræfter med konkurrencer i ind og udland hvor KFK altid er godt repræsenteret.
Som de foregående år var ranglisterne i 2015 domineret af KFK skytter og med den gruppe af
skytter vi har pt. har jeg svært ved at set at det skulle forandre sig i den nærmere fremtid.

Grand Prix’er

Africa Cup – Bronze til Christian B Pedersen, få duer efter et af verdens bedste skytter, George
Digweed
Ungarn GP – samme bane som EM 2016 – Guld til Christian Kruse og i juniorrækken fik
Jonas Prip Guld
Ungarn GP og Europa Cup finale – Guld til Christian Andersen i juniorrækken. Meget flot
skudt af en forholdsvis ny skytte.

EM 2015 i Italien i foråret

Pæn deltagelse fra KFK, men desværre uden de store resultater.
Weekenden inden VM 2015 i Estland afholdte banen et GP, med deltagelse af KFK skytter. Her
lykkedes det Jonas Prip at vinde sølv. Rigtig god forberedelse til VM’et den efterfølgende uge.
Helene Hansen vandt guld i damerækken.

VM 2015 i Estland i sommers

VM’et i Estland var fantastisk. Der var mange skytter fra KFK, gode baner og rigtig god
stemning. Resultaterne taler for sig selv.
Et kæmperesultat af Jonas Prip - ny juniorverdensmester! Juniorrækken var domineret af
skandinaviske skytter, Guld til Jonas og sølv og bronze til 2 nordmænd. Mikkel Lund Jensen
på en 5. plads.
Hele 4 KFK skytter i top 10 overall med Philip Larsen, som bedste dansker på en 5. plads med
195 træffere.
Seniorholdet bestående af Christian B Pedersen, Christian Kruse og Christian E Andersen, alle
fra KFK, vandt Guld. En kæmpe præstation, når man ser listen af skytter og nationer som de
var oppe imod.

DM 2015 afholdt i Støvring og Årets Skytte

Årets skytte blev Christian B Pedersen og DM blev vundet af Chsitian E Andersen med 148/150
træffere. Ligeledes skød Martin Bak 148/150, men omskydningen blev afgjort i Christians
favør.

Senior

Pos.
Name
1 CHRISTIAN E, Andersen
2 MARTIN, Bak
3 CHRISTIAN B, Pedersen

Bib
47
77
16

Cat.
SEN
SEN
SEN

R.1
24
25
25

R.2
25
25
25

R.3
25
23
24

R.4
24
25
22

R.5
25
25
25

R.6
25
25
25

R.7
0
0
0

R.8
0
0
0

Tot Sh
148
148
146

4 JESPER, Lyck
5 JESPER, Greth
6 MARCUS O, Kollerup

21 SEN 21 25 24 24 25 24
26 SEN 24 25 25 22 23 23
88 SEN 24 24 21 24 24 24

0
0
0

0 143
0 142
0 141

Junior

Pos.
1
2
3
4
5
6

Name
JONAS P, Christensen
MIKKEL L, Jensen
JAKOB, Iversen
ANDERS, Grubov
CHRISTIAN, Andersen
JEPPE, Olsen

Bib
10
90
34
25
37
22

Cat.
JUN
JUN
JUN
JUN
JUN
JUN

R.1
25
25
24
24
22
23

R.2
22
24
23
23
24
24

R.3
25
23
24
22
24
23

R.4
25
22
24
24
22
24

R.5
23
24
21
23
21
20

R.6 R.7 R.8 Tot
23 0 0 143
24 0 0 142
25 0 0 141
24 0 0 140
25 0 0 138
21 0 0 135

Sho

R.6 R.7 R.8 Tot
22 0 0 134
20 0 0 128
21 0 0 127

Sho

Damer

Pos.
Name
1 SUSSIE, Jade
2 LOUISE Ø, Pedersen
3 ANNA, Stenberg

Bib
8
56
38

Cat.
LAD
LAD
LAD

R.1
21
24
21

R.2
21
21
22

R.3
24
21
21

R.4
22
21
19

R.5
24
21
23

Veteran

Pos.
1
2
3
4
5
5

Name
JØRN, Olsen
EDVARD, Vemmelund
KJELD, Rahbek
SVEND, Burchardt
BENT, Aldahl
DENNIS, Jensen

Bib
9
1
7
61
5
11

Cat.
VET
VET
VET
VET
VET
VET

R.1
24
25
23
24
18
22

R.2
24
23
24
22
23
23

R.3
23
22
24
24
21
21

R.4
24
25
24
23
20
18

R.5
25
24
22
24
25
24

R.6 R.7 R.8 Tot
24 0 0 144
22 0 0 141
23 0 0 140
23 0 0 140
23 0 0 130
22 0 0 130

Sho

Hold

Pos.
Name
1 KFK 1
CHRISTIAN E, Andersen
CHRISTIAN B, Pedersen
CHRISTIAN, Kruse
2 KFK 3
THOMAS, Stark
HENRY, Pedersen
LARS B, Pedersen
3 KFK 2

Cat.
Fixed
SEN
SEN
SEN
Fixed
JRM
SEN
SEN
Fixed

R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8
72 73 72 70 72 74 0
0
24 25 25 24 25 25 0
0
25 25 24 22 25 25 0
0
23 23 23 24 22 24 0
0
68 69 71 72 71 73 0
0
25 23 24 25 24 25 0
0
19 24 24 23 24 25 0
0
24 22 23 24 23 23 0
0
68 74 71 72 70 69 0
0

JØRN, Olsen
JESPER, Lyck
PATRICK, Sambleben

VET
SEN
SEN

24
21
23

24
25
25

23
24
24

24
24
24

25
25
20

24
24
21

Skeet beretning til KFK Generalforsamling 2016.
Året 2015 var internationalt et rigtigt godt år for KFK ved Jesper Hansen. Jesper startede jo året
med at vinde en OL plads og en sølvmedalje ved WC i UAE i slutningen af marts. Jeg kan ikke i
alle de år jeg har været med, huske at have set så mange høje resultater fra en enkelt skytte i hele
verden. Jesper har været afsted til alle 4 WC, EM, VM, European Games og WCF. Resultaterne
har næsten hver gang udløst en finaleplads og det må siges at være imponerende. Nedenfor kan i
se resultaterne.
116 ud af 125 til WC Mexico 8-9/3-2015
124 ud af 125 til WC UAE 27-28/3-2015. Vandt sølvmedalje efter finaleskydningen
123 ud af 125 til WC Cypern 26-27/4-2015. Blev nr. 6 efter finaleskydningen
118 ud af 125 til WC Aserbajdsjan 8-9/8-2015
124 ud af 125 til VM Italien 16-17/9-2015. Blev nr. 4 efter finaleskydningen
123 ud af 125 til WCF Cypern 17-18/10-2015. Vandt bronze efter finaleskydningen
123 ud af 125 til European Games 20-21/6-2015.Blev nr. 4 efter finaleskydningen
123 ud af 125 til EM Slovenien 21-22/7-2015. Vandt bronze efter finaleskydningen
Ligeledes er Jesper også endeligt udtaget til OL, så vi krydser fingre for at Jesper fortsætter den
flotte stime og kroner værket til OL i Rio. Knæk og bræk i Rio Jesper.
Vi havde også Alexander Karlsen med til EM og VM på juniorsiden, men her blev det ikke til nogen
topresultater, men det skal nok komme med erfaringen fremover.
Nationalt gik det som det plejer med en masse fine resultater af KFK’s skeetskytter.
Til LM vandt Mikkel Petersen guld og Mikkel Kofoed vandt sølv i juniorrækken.
Jesper Hansen vandt guld og Per Knudsen vandt sølv i seniorrækken.
Niels Winther vandt guld, Walther Madsen sølv og Erling Raahauge vandt bronze i veteranrækken.
Lars Lund Nielsen vandt bronze i Old Boys.
Til DM i DFF regi blev det også til medaljer i 2015. Junior Mikkel Kofoed vandt juniorrækken, mens
de andre medaljer vi vandt ikke var af guld.
Til DIF DM vandt Jesper Hansen guld, mens vores junior Mikkel Petersen vandt bronze.
Til hold DM i DFF blev det igen igen til guld til KFK. KFK holdet bestod af Alexander Karlsen,
Mikkel Petersen og Per Knudsen og de vandt guld med 357 træffere foran Esbjerg 1 med 347.
Til hold DM i DSKyU blev det også til guld til KFK. KFK holdet bestod af Alexander Karlsen, Mikkel
Petersen og Jesper Hansen og de vandt guld med 345 træffere foran Team Fyld med 318.
På den hjemlige rangliste endte Jesper Hansen igen på førstepladsen med imponerende 617
træffere på sine 5 bedste tællende skydninger. Det er altså kun 8 forbiere ud af 625 duer!!!!
Tillykke med det Jesper.
Til sidst vil jeg bare sige bestyrelsen tak for den støtte i giver til skeet og vi håber i 2016 at kunne
leve op til de gode resultater fra 2015

0
0
0

0
0
0

Med venlig hilsen
Per Knudsen

