Københavns Flugtskytte Klub

REFERAT – BESTYRELSEN
Bestyrelsesmøde KFK 19. april 2017
Tid og sted onsdag d. 19. april 2017 kl. 18:00 KFK
Referent

Jens Behrens (JBe)

Deltagere

Henry Pedersen (HP)
Torben Lund Jensen (TJ)
Jens Behrens (JBe)
Anders Petersen (AP)
Ole Bruun (OB)
Per Knudsen (PK)
Lars Lund Nielsen (LLN)
René Hagen (RH)
Driftsleder Kasper Holm Nielsen (KHN)

Afbud

Christian Sørensen (CS)

Kopi til

Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste
Møde

Onsdag d. 7. juni 2017 kl. 18:00

Agenda
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
3. Siden sidst (JBe)
4. Regnskaber (TJ)
5. Behandling af sager fra Driftsleder (KHN)
6. Eventuelt A (Alle)
6.1 Ingen punkter til eventuelt (OB)
7. Næste Møde og mødeplan 2017
8. Udvalgsrapportering (JBe)
8.1 Miljøudvalget (JBe)
8.2 Styringsudvalget Ny Jagtbane (AP)
8.3 Kommunikationsudvalget (PK)
8.4 Bygningsudvalget (HP)
8.5 Forretningsudvalget (TJ)
8.6 Facilitetsudvalget (HP)
8.7 Instruktørudvalg (OB)
8.8 Skydeudvalget (PK)
8.9 Ordensudvalget (JBe)
9. Eventuelt B (Alle)
9.1 Oprettelse af sponsorudvalg
10. Godkendelse af referat
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1. Konstituering af bestyrelsen
Funktionsbeskrivelse gennemgået og tilrettet.

2. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
Der var ingen bemærkninger til referatet

3. Siden sidst (JBe)
Do/Done liste pr. dags dato gennemgået og opdateret
JBe; 279; ; Projekt støjvolde og ny jagtbane; ; Åben
OB; 287; ; Forhandling med protrænere omkring samarbejdsaftale ; TJ, HB; Åben
OB; 288; ; Aftale vedrørende brug af baneanlæg torsdag og fredag formiddage i normal lukketid; TJ,
HB; Åben
TJ; 295; ; Forretningsudvalget udarbejder hurtigst muligt en fyldestgørende stillings/opgavebeskrivelse,
som forelægges bestyrelsen; ; Åben
OB; 296; ; Forretningsgangsbeskrivelse for våbenpåtegning; HP; Åben
TJ; 297; ; Forretningsudvalget udarbejder instrukser for centrale arbejdsopgaver snarest muligt; ; Åben
HP; 299; ; Forhandlertilladelse skal overdrages til anden person; ; Åben
OB; 302; ; Nyt booking system; TJ; Åben
OB; 303; ; Flytning af jagttegnsprøver torsdag, fredag oktober 2017 og fremover; ; LUKKET
OB; 304; ; Klarlæggelse af forretningsgangen mellem Naturstyrelsen og KFK omkring jagttegnsprøver;
TJ; LUKKET
JBe; 305; ; Tilretning af funktionsbeskrivelser med ny driftsleder; ; LUKKET
HP; 306; ; 5 års plan; Alle; 8. marts 2017;LUKKET
PK; 308; ; Retningslinjer for 2018 støtte inden juni 2017; ; Åben

4. Regnskaber (TJ)
Regnskab ultimo marts 2017 fremlagt. Resultatet er rimeligt i overensstemmelsen med budget og i
øvrigt tilfredsstillende.

5. Behandling af sager fra Driftsleder (KHN)
Ingen punkter fra driftsleder.

6. Eventuelt A (Alle)
6.1 Ingen punkter til eventuelt (OB)
-

7. Næste Møde og mødeplan 2017
Ordinært BM:

Onsdag d. 7. juni 2017 kl. 18:00

Københavns Flugtskytte Klub
Ordinært BM:
Ordinært BM:

Onsdag d. 6. september 2017 kl. 18:00
Onsdag d. 18. oktober 2017 kl. 18:00

Heldagsmøde:

Lørdag d. 18. november 2017 09:00
– Søndag 19. november 2017 10:00
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Afholdes på konferencecenter
Mødeplan for 2018 udarbejdes på heldagsmødet.

PAUSE
8. Udvalgsrapportering (JBe)
8.1 Miljøudvalget (JBe)
Udvalgsmedlemmer JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen
Landzonetilladelsen er færdigbehandlet i Miljøankenævnet, klagen blev afvist som uberettiget. Der er
efterfølgende opnået lodsejerfuldmagt fra Naturstyrelsen, anlægsarbejdet på ny jagtbane er igangsat.
Anlægsarbejderne initieres af Styringsudvalget Ny Jagtbane. Styringsudvalget formand AP,
medlemmer JBe, OB, HP, TJ.
Miljøtilladelsen kræver at der udarbejdes certificeret prøvningsrapport vedr. støjbelastning fra
aktiviteten på KFK. Sweco har udarbejdet denne rapport i udkast. KFK har sagt god for udkastet, vi
afventer endelig rapport, som efterfølgende sendes til miljømyndigheden.
Forbuddet mod brug af blyhagl på KFKs baner er fortsat i kraft. Baggrunden er, at Naturstyrelsen, som
er lodsejer på de arealer KFK benytter, i lejekontrakten med KFK har indføjet et forbud mod
anvendelse af blyhagl på arealet. Uanset Miljøstyrelsens dispensation er dette forbud stadig i kraft.
Såfremt KFK overtræder dette forbud pådrager KFK sig oprensningsforpligtelsen på arealet; en
forpligtelse som estimeres til at repræsentere et flercifret millionbeløb og som pt. påhviler den tidligere
lejer Københavns Kommune. Der arbejdes via Skytteunionen og Team Danmark på at opnå tilladelse
for landsholdsskytter til anvendelse af blyhagl på KFK, denne tilladelse er IKKE faldet på plads endnu.
Kort sagt: Som det fremgår af skiltning på banerne, må der fortsat ikke skydes med blyhagl på KFKs
baner.
Politiet har meddelt tilladelse til brug af stål 6ere til disciplinen OL trap.
Der er modtaget lodsejerfuldmagt fra Naturstyrelsen til nødvendig myndighedsbehandling af
undervisningsbygning ifm. ny jagtbane.
Der har den 24. marts 2017 været afholdt møde med Naturstyrelsen, mødet blev behandlet under pkt.
8.5 og 8.6
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8.2 Styringsudvalget Ny Jagtbane (AP)
Formand AP, medlemmer JBe, OB, HP, TJ.
Der indhentes pt. tilbud på rydning af træerne på området, som forventes igangsat indenfor de
nærmeste uger.
Området ryddes ned til ca. 10 cm over terræn, herefter udføres supplerende ammunitionsrydning, idet
Forsvaret tidligere har ammunitionsryddet til færdsel på området, men ikke til gravning. Herefter
bortfræses stubbe, hvorefter arealet er i en sådan stand, at der kan indhentes tilbud vedrørende næste
fase i projektet.
8.3 Kommunikationsudvalget (PK)
Webmaster, PK
Intet nyt fra udvalget
8.4 Bygningsudvalget (HP)
Klubhusudvalgets medlemmer: Formand HP, medlemmer TJ, JBe, KHN
Det fremhæves at nye baneanlæg pt. har første prioritet.
8.5 Forretningsudvalget (TJ)
Forretningsudvalg: Formand TJ, medlemmer JBe, PK, AP, HP og KHN
Naturstyrelsen tilbyder at KFK udvider det lejede areal, så KFK fremadrettet kommer til, at
administrerer det areal hvor der i dag foregår mere eller mindre godkendt afstandsbedømmelse.
KFK får samtidigt en mulighed for en kontraktforlængelse til 30 år fra nu, DD312
KFKs leje må forventes at stige når den nye jagtskydebane tages i brug, svarende til en eventuel
omsætningsstigning.
Naturstyrelsen vil udarbejde et forslag til ny kontrakt/allonge.
8.6 Facilitetsudvalget (HP)
Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, AP, RH og Driftsleder
Miljøudvalget og facilitetsudvalget har den 24. marts 2017 holdt møde med Naturstyrelsen. På
baggrund af mødet igangsættes følgende arbejder:
Facilitetsudvalget skal komme med en helhedsløsning for materiel pladsen, som Naturstyrelsen skal
godkende. Det bemærkes at Naturstyrelsen ikke vil accepterer containere på det lejede, at de enten skal
beklædes med en træbeklædning i den stil KFK har på anlægget, eller endnu bedre en maskinhal
løsning, DD310.
KFK har ryddet op i det rod, der var uden for hegnet.
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KFK har fjernet Rododendron ved jagtbanen.
Driftsmøde med OL trap afholdt, medlemmerne tilbyder at udbedre taget på OL trap. Det undersøges
hvorvidt spændbeton kunne være et alternativ, DD311
8.7 Instruktørudvalg (OB)
Udvalgsformand OB, ingen medlemmer
Der forventes 10 nye instruktører igangsat i løbet af mej 2017. Udvalget gennemgår instruktørlisterne
for at undersøges aktivitetsniveauet.
Udstyrssponseringen af instruktører ændres til 4 timer eller derunder 1 skydekort, 4-6½ timer 1½
skydekort, 6½-8½ timer 2 skydekort.
8.8 Skydeudvalget (PK)
Skydeudvalgsformand PK, medlemmer Lars Lund Nielsen, Anders Petersen, Dan Hemmingsen, René
Haagen
OL trap Grand Prix må desværre aflyses i 2017 idet banen skal udbedres.
PK indkalder udvalget snarest.
8.9 Ordensudvalget (JBe)
Formand JBe, medlemmer OB og Dennis Andersen
Der er beklageligvis en verserende personsag i udvalget, afrapportering er udenfor referat indtil
afgørelse foreligger.

9. Eventuelt B (Alle)
9.1 Oprettelse af sponsorudvalg
LLN udarbejder oplæg til sponsorarbejde, herunder arbejde med medlemsfordele, DD309

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

