Københavns Flugtskytte Klub

REFERAT – BESTYRELSEN
Bestyrelsesmøde KFK 21. oktober 2015
Tid og sted onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 18:00
Referent

Jens Behrens (JBe)
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Thomas Stark (TS)
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7.2 Kommunikationsudvalget (NE)
7.3 Bygningsudvalget (HP)
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7.5 Facilitetsudvalget (HP)
7.6 Instruktørudvalg (OB)
7.7 Skydeudvalget (PK)
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8. Eventuelt B (Alle)
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8.2 Kommende opgaver på KFK (HP)
8.3 Rengøring (HP)
9. Godkendelse af referat
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1. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
Der var ingen bemærkninger til referatet.

2. Siden sidst (JBe)
Do/Done liste pr. dags dato gennemgået og opdateret
TJ; 261; ; TJ undersøger mulighederne for med samme sikkerhed at begrænse antallet af banker; ;
Lukket. Mulighederne eksisterer tilsyneladende ikke.
TS; 264; ; Udkast til håndtering af problemerne afstedkommet af uenigheden DSkyU/DFF set i relation
til elite støtte; ; Åben
PK; 265; ; Skydeudvalget udarbejder checkliste ifm. arrangementer; ; Åben
HP; 270; ; Udskiftning af sekretariats pavillon ; ; Åben
OB; 271; ; Retningslinjer for jagttegnslæreres adfærd på KFKs baner; ; Åben
Heldagsmøde; 272; ; Skydeskolens fremtid; ; Åben
NE; 273; ; Mulighed for brug af mobile pay ifm. betaling for haglprøve træning.; ; Åben
HP, PK; 274; ; Oplæg til skydeudvalgets fremtid til heldagsmøde; ; Åben
Heldagsmøde; 276; ; Forretningsudvalgets kompetence; ; Åben

3. Regnskaber (TJ)
Regnskab ultimo september 2015 fremlagt. Resultatet er rimeligt i overensstemmelsen med budget og i
øvrigt tilfredsstillende.

4. Behandling af sager fra Driftsleder (UH)
Driftsleders beretning taget til efterretning.

5. Eventuelt A (Alle)
5.1 Ingen punkter til eventuelt
-

6. Næste Møde og mødeplan 2015
Heldagsmøde:

Lørdag d. 21. november 2015 09:00
– Søndag 22. november 2015 10:00 - Afholdes på konferencecenter

Mødeplan for 2016 udarbejdes på heldagsmødet.
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7. Udvalgsrapportering (JBe)
7.1 Miljøudvalget (JBe)
Udvalgsmedlemmer JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen
Miljømyndigheden har gennemført miljøsyn torsdag 24. september 2015 kl 13:00. OB, JBe og UH
deltog. Tilsynet gav ikke anledning til anmærkninger.
De indledende knæbøjninger i relation til indsendelse af ansøgning til fredningsmyndighederne
omkring støjvolde og ny jagtbane er foretaget. Der er indgået aftale med Grontmij A/S omkring
assistance til udformning af ansøgningen, arbejdet pågår.
Ting ta’r tid …..
7.2 Kommunikationsudvalget (NE)
Webmaster, Niels Estrup (ikke journalist)
NE efterlyser input til nyhedsbreve mv. NE opfordrer til at nyhedsbrevet kommer til at indeholde
annoncer.
7.3 Bygningsudvalget (HP)
Klubhusudvalgets medlemmer er Formand HP, medlemmer TJ, TS, JBe, Ulrik
Intet nyt fra udvalget. Det fremhæves at nye baneanlæg pt. har første prioritet.
7.4 Forpagtningsudvalget (JBe)
Forpagtningsudvalget formand JBe, medlemmer TJ, TS
Forretningsudvalg: Formand TJ, medlemmer JBe, NE, AP og HP (Aktivt pr. 1. januar 2016)
TJ har udarbejdet kontraktforslag som fremsendes til forretningsudvalget og parterne. Kontrakten skal
passere advokat hvis dens kompleksitet øges væsentligt. Når kontrakten er underskrevet af begge parter
kan Forpagtningsudvalget nedlægges.
7.5 Facilitetsudvalget (HP)
Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, TS, UH
Jagtbanen er færdiggjort, der er sået græs. Bestyrelsen takker de frivillige, som deltog i græssåningen.
Hegnet er færdiggjort. Grøft ved parkeringsområde rørlagt og opfyldt, trådhegn er flyttet. Trappe ved
OL trap er færdiggjort. Huse til sporting 1 er færdige og klar til at blive sat på plads.
7.6 Instruktørudvalg (OB)
Udvalgsformand OB, ingen medlemmer
Intet nyt fra udvalget.
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7.7 Skydeudvalget (PK)
Skydeudvalgsformand PK, medlemmer TS og AP
TS har arrangeret møde for sidste års sporting eliteskytter for at få input til næste sæsons planer.
ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept) er i modificeret form taget i anvendelse af DSkyU, herunder
træningsdag og træningslejr i Italien. I første omgang rettet mod skeet, øvrige discipliner forventes at
følge.
7.8 Ordensudvalget (JBe)
Der er ingen verserende sager i udvalget.

8. Eventuelt B (Alle)
8.1 Støtte til Jesper Hansen frem mod OL (HP)
KFK har modtaget en opfordring fra DSkyU omkring støtte til Jesper Hansen frem mod OL i Rio. KFK
er principielt villig til at støtte Jesper, men en forudsætning herfor er, at der fra DSkyU fremlægges
budget for Jespers forløb frem mod OL.
Vi planlægger at søge individuel støtte hos Team Copenhagen for Jesper. PK søger at afslutte sidste års
regnskab over for Team Copenhagen, DD277.
8.2 Kommende opgaver på KFK (HP)
Etablering af nye bagduebaner, herunder etablering af et antal midlertidige bagduebaner.
Nye skeet maskiner til skeet 1 og 2, gamle maskiner flyttes til jagtbanen.
HP ønsker på denne baggrund forlængelse af ansættelsen af Tobias året ud, bevilget. TJ foretager det
nødvendige.
8.3 Rengøring (HP)
Rengøringen overtages af Dansk Miljørengøring pr. 1. november 2015.

9. Godkendelse af referat
Do/Done liste og referat godkendt på mødet.

