REFERAT af Heldagsmøde
18. november 2017
Tid og sted lørdag d. 18. november 2017 kl. 09:00 – Marienlyst
Referent

Jens Behrens (JBe)

Deltagere

Henry Pedersen (HP)
Torben Lund Jensen (TJ)
Jens Behrens (JBe)
Ole Bruun (OB)
René Hagen (RH)
Per Knudsen (PK)
Christian Sørensen (CS)
Driftsleder Kasper Holm Nielsen (KHN)

Afbud

-

Kopi til

Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Agenda
08:30 - 09:30 Morgenmad i restauranten
09:30 - 09:45 Drøftelse af dagens agenda og indkaldelse af emner til eventuelt (JBe)
09:15 – 10:15 Bestyrelsens sammensætning efter næste generalforsamling (Alle)
10:15 – 10:30 Aftale vedrørende brug af baneanlæg torsdag og fredag formiddage i normal lukketid
(OB)
10:30 - 10:45 Kaffepause
10:45 - 11:30 De 3 vigtigste udfordringer i KFK ifølge deltagerne (JBe)
11:30 - 11:45 Regulering af priser for 2018 (TJ)
11:45 - 12:30 Adressering af "De vigtigste udfordringer i KFK" (Alle)
12:30 - 13:00 Frokost
13:00 - 14:45 Adressering af "De vigtigste udfordringer i KFK" (Alle)
14:45 - 15:00 Mødeplan 2018 (Alle)
15:00 - 15:30 Kaffepause og hotel check ind
15:30 - 17:00 Driftsmøde (”Ordinært BM”) (Alle)
17:00 - 17:45 Eventuelt (Alle)

Drøftelse af dagens agenda og indkaldelse af emner til eventuelt (JBe)
-

Bestyrelsens sammensætning efter næste generalforsamling (Alle)
Generalforsamling fastsat til torsdag d. 12. april 2018 kl. 19:00, bestyrelsen mødes kl. 18:00.
Generalforsamlingsindkaldelse tilrettet, dirigent Villy Rasmussen, HP aftaler. DD323 (HP)

Aftale vedrørende brug af baneanlæg torsdag og fredag formiddage i
normal lukketid (OB)
Bestyrelsen er principielt enige i at baneanlæg kan udlejes til tredjepart med CVR nummer.
Udvalget fremkommer med forslag til hvorledes dette kan udføres i praksis.

Regulering af priser for 2018 (TJ)
Kontingentet 2019 foreslås øget med 16,66 kr/måned til 800,00 kr/år. Baggrunden er behov for
yderligere investeringer i anlæg (jf. 5-års plan for KFK) samt øgede miljø- og driftsomkostninger.
Forretningsudvalget gennemgår øvrige priser.

De 3 vigtigste udfordringer i KFK ifølge deltagerne (JBe)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faldende indtjening
Anvendelse nyt areal
Fremtidsvision 5-10 år
Støjgener
Juniorarbejdet
Kontingentpolitik
Arbejdsgange
Klubhus
Klubånd
Discipliner vs. Baner
Ny jægere/nye medlemmer
Løn- og sponsorforhold
Åbningstider/Lys på baner
Kantinedrift
Web/Booking mv.

Faldende indtjening
En nærmere analyse af regnskabstallene viser, at der IKKE er tale om reelt faldende indtjening,
men om ekstraordinære omkostninger affødt af årets investeringer. Den øvrige optimering af
indtjeningen behandles af forretningsudvalget.

Anvendelse nyt areal
Afstandsbedømmelse
Bueskydning
Ny sportingbane, kræver umiddelbart nye støjberegninger, DD329(JBe)

Jagtprøve undervisning og afholdelse af prøver
Viderebehandles i udvalget.

Fremtidsvision 5-10 år
Støjgener
Det bedømmes pt. ikke at der er mulighed for yderligere støjdæmpning overfor omgivelserne jf.
Sweco A/S redegørelse. Klubben vil naturligvis fortsat anvende dæmpende foranstaltninger ved
nyetableringer og ombygninger aht. arbejdsmiljø og brugere

Juniorarbejdet
Forslag til rekruttering gennem aftenskole ”Gå til lerduer” med 13-20 årige som målgruppe,
skydeudvalget barsler med et koncept. DD324(PK)

Kontingentpolitik
Arbejdsgange
Klubhus
Bestyrelsen bedømmer at selvfinansiering af baneforbedringer og ny anlæg har bragt klubbens
likviditet til et niveau på 2 mio., som er den budgetterede minimums likviditet
Bestyrelsen vil derfor undersøge muligheden for ekstern finansiering af et eventuelt nyt
klubhus. DD325(TJ)

Klubånd
Håndtering af ”de brodne kar”
Frivilligt arbejde/arbejdsdage, DD328(HP)

Discipliner vs. Baner
Reflekterer udvalget af baner fordelingen af baner til de forskellige discipliner.
Indledningsvist forsøges haglprøve relevante højre/venstre duer på skeet 2, DD327(HP)
Vi bør arbejde for muligheden for selvbetalere internationalt i OL disciplinerne, alle pladser bør
fyldes, der bør altid sendes et landshold.

Ny jægere/nye medlemmer
Løn- og sponsorforhold
Åbningstider/Lys på baner
Forsøg med eventskydning med lys, KHN etablerer forsøg med lys på en bagduebane.
DD326(KHN)

Kantinedrift
Web/Booking mv.

Mødeplan 2018 (Alle)
Mødeplan 2018 fremgår af referat af ordinært bestyrelsesmøde.

Driftsmøde (”Ordinært BM”) (Alle)
Se venligst selvstændigt referat af ordinært bestyrelsesmøde.

Eventuelt (Alle)
Opsummering af dagens beslutninger (JBe)
Referat godkendt på mødet.

