KFK Generalforsamling 2017 referat.
Tilstede fra bestyrelsen:
Henry Pedersen
Torben Lund
Ole Bruun
Per Knudsen
Anders Petersen
Hans Berggreen
Fraværende:
Jens Behrens
Antal stemmeberettigede: 166
Dirigent: Villy Rasmussen
Referent: Martin Bak

Der var indkaldt til generalforsamling i KFK torsdag d. 6. april 2017 i klubhuset Selinevej 9.
Formand Henry Pedersen bød alle velkomne og takkede for det store fremmøde.
Der var i alt 166 stemmeberettigede
Inden dagsordenen blev følgende KFK skytter hædret som har haft et fantastisk år:
Finale i OL - Jesper Hansen
DIF DM i skeet – Mikkel Petersen (junior)
DIF DM Compak Sporting – Jonas Prip (Junior)
Skandinavisk mester I Compak Sporting – Gustav Lagerbong (Junior)
Jonas Prip takkede klubben for støtten i juniortiden, og en stor tak til Henry.
Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Villy Rasmussen blev valgt som dirigent. Han takkede for valget, og konstaterede at
generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og lovligt varslet. Ligeledes var
generalforsamlingen beslutningsdygtige, samt dagsordenens formalia ligeledes lovlig.
Stemmetællere blev efterfølgende valgt: Erik Juhl, Jens Bitsch og Jens Lagerbon
Antal stemmeberettigede: 166

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf
Henry Pedersen:
Forrygende år. 3043 medlemmer og er voksende. Et fornuftigt regnskab. Sportsligt har det
været spændende, herunder at følge Jesper Hansen til OL. En flot 5 plads til Jesper.
Skudt mange flotte resultater af vores skytter.
Banerne: 2014 startede vi en renovering på jagtbanen. Ventehus og maskinhuse er blevet
beklædt med det samme, så vi har ensartet visuelt udtryk på banerne. Opsat 2 støjhegn.
Banefolkene blev ros for deres arbejde.
Sportingbane G – 2 nye maskinhuse, 4 nye Laporte maskiner.
Skeetbane J – 2 nye Laporte maskiner til OL forberedelse for Jesper Hansen.
Uheld med værkstedet (container) brændte hvor vores reservedele blev tabt. På plads
med nyt værksted.
Vi har haft indbrud nogle gange, hvor nøgler til græsklipper, traktor mv blev stjålet. Alle
maskiner er nu i containere med alarm, herunder lys og overvågning.
Tilkørsel på KFK er offentligt område, og der er blevet lagt skærver ud for at undgå huller
når det regner.
Vi har i 2016 malet køkkenet og shoppen.
På bagduebanerne er der lagt gummimåtter på standpladserne.
Vi står nu selv for driften af shoppen og har 2 fuldtidsansatte, Sheila og 2 deltidsansatte
Margit og Henrik som er afløsere. En tak til Ulrik for at hjælpe KFK i gang med driften. Ny
driftleder er Kasper Holm Nielsen, og vi synes det fungerer rigtig godt!
På banerne har vi Rasmus og Torben som banefolk. I sommers fik vi sommerhjælp af
Mikkel, en stor tak til vores banefolk.

Vi har haft 88 kursister på introkursus i 2016. Marianne Hansen holder øje med disse bl.a.
på grund af våbenpåtegningerne, og en stor tak til hende
Vi bruger 49 af vores lukkedage til jagtprøver, hvor ca. 2000 aspiranter går til jagtprøve på
KFK, hvor Keld Fristrup er vores kontaktperson. En stor tak for dette.
Jagtdage på KFK har igen været en succes, og en stor tak til alle som var med til at
organisere dagen.
Ole Bruun fremlagde ang. Instruktørkorpset, som har gjort en kæmpe indsats og har
hjulpet ca. 7000 gæster i løbet af 2016. Ole Bruun takkede alle instruktørerne.
Ole gennemgik vores arbejde mht. miljøgodkendelse, herunder de krav vi skulle opfylde,
herunder støjværn mm.
Vi gør alt hvad vi kan for at sikre et grønt image. I juli 2014 fik vi udarbejdet en
miljøgodkendelse.
Vi fik ekstern hjælp til at placere en jagtbanen korrekt i forbindelse med støj. Vi skulle dog
også have en landzonetilladelse som der blev klaget over. Den blev anket, men klagen
blev afvist og vi er nu klar til at etablere den nye jagtbane.
Vi har fået revideret vores instruks i forhold til OL-Trap, hvorefter haglstørrelse 6 er nu
tilladt på KFK.
KFK er positive over samarbejdet med myndighederne i forbindelse med miljø.
Per Knudsen fremlagde året der var gået i vores discipliner Jagt/Skeet og Sporting (se
bilag)
Torben Lund gav en gennemgang af den 5 års plan som ved sidste generalforsamling blev
pålagt bestyrelsen at udarbejde. Banerne blev prioriteret højere end klubhus, derfor var
banerne og anlægget i fokus på 5 års planen. Planen som den er nu er et internt
arbejdsark som bestyrelsen arbejder efter og løbende reviderer. Herunder jagtbane, nyt
betalings/computersystem, nyerer strømsystem. VI skal have udvidet vores materiale
plads, faste opsamlingspladser til lerduerester, nyt støjhegn mod skeetbane I, solceller,
nye maskiner til Sportingbane K, G. Større net. Alt i alt investeringer for 10, 7 mio inkl.
klubhuset over 5 år.
Henry Pedersen takkede medlemmerne og bestyrelsen for godt samarbejde i 2016, og
håber på et godt samarbejde fremover.
Dirigent Villy Rasmussen fik ordet og spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til
beretningen.

Jens Bitsch: Ang. resultaterne har juniorerne har haft et fantastisk år. Jens roste
juniorarbejdet som foregår i klubben. Jens synes det var tilfredsstillende at se at
investeringsplanen tilgodeser alle disciplinerne, herunder jagt.
.John Hansen: Spurgte til en generalforsamling beslutning om et klubhus, som man ikke
kan nedprioritere. Johan Hansen spurgte til hvordan bestyrelsen kan neglisere en
generalforsamlingsbeslutning.
Christian E. Andersen: havde spørgsmål til investeringsplanen, herunder hvor langt ned
man tør gå med egenkapitalen.
Torben Lund svarede på John Hansens spørgsmål at bestyrelsen tit hører at banerne ikke
fungerer. Derfor har bestyrelsen valgt dette frem for klubhus. Mente ikke det var
nedprioriteret.
Hvis generalforsamlingen mener det var bedre med klubhuset vil bestyrelsen gøre dette.
Torben Lund svarede ligeledes på Chrstian E. Andersens spørgsmål. Rigtigt at vi har brugt
flere penge end vi har. Christian E spurgte om det var tanker omkring hvor lang ned man
vil gå med egenkapitalen. Torben Lund havde ikke andre kommentarer til dette.
Jens Bitsch: Var miljøgodkendelsen på plads inden man begyndte på banerne.
Dette blev der svaret nej til.
John Hansen rettede bestyrelsen mht. miljøgodkendelsen, da denne var på plads da han
var i bestyrelsen, så et arbejde med klubhuset kunne være påbegyndt allerede dengang.
Lars Pedersen: Spurgte til bestyrelsens sammensætning, da dem som blev valgt ikke sad
deroppe
Torben Lund fortalte at 2 bestyrelsesmedlemmer trak sig sidste år, og suppleanterne blev
herefter indsat.
Lars B. Hvorfor trak de sig?
Torben Lund: henviste til dem som trak sig, da han ikke vidste det
Jørgen Olsen spurgte til miljøgodkendelsen om hvornår den gælder fra og hvor lang tid
den gælder.
Ole Bruun: den endelige fik vi i juli 2014, og den løber 8 år ad gangen, og vi har løbende
møder med miljøstyrelsen.
Der var en debat omkring hvornår man skulle gå i gange med et nyt klubhus.
Niels E: Personlig årsag til at Niels E trak sig fra bestyrelsen. Han vil gerne anfægte at
Torben Lund ikke vidste årsagen til de trak sig. Torben Lund sagde han havde misforstået

dette. Bestyrelsen fik en begrundelse, men mente ikke det var bestyrelsens opgave at
orientere om årsagen.
Christian Kruse: Serverede køkkenet sidste år fordærvet mad, og om de er blevet pålagt at
rette dette.
Torben Lund: Vi har egenkontrol og myndighedskontrol som bliver overholdt. Kunne ikke
udelukke at det kunne være sket.
Erik Duus: Mente det var lige meget med et nyt klubhus hvis miljøgodkendelse kun var for
begrænsede år ad gangen, og at banerne var vigtigere. Det er banerne som skytterne
man kører efter.
Herefter blev beretningen godkendt.

Kassererens beretning og godkendelse af årsregnskab
Kasserer Torben Lund fremlagde regnskabet (se bilag)
Det var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, og dette blev godkendt.

3. Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen fastholdte kontingentet i 2017. 600 kr. for seniorer og 300 kr. for juniorer
Jens Bitsch: Hvis klubhuset skulle opprioriteres skal kontingentet vil hæves?
Torben Lund: Bestyrelsen mener den skal fastholdes, bl.a. da det er første år med egen
drift.
John Hansen stillede et forslag til kontingentet blev sat op med 200 kr. både for seniorer
og juniorer, da der skulle bruges mange i de kommende år.
Dette blev nedstemt, og der er uændret kontingent i 2017.
4. Eventuelle forslag
Der er ingen indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse
a. Formand – Henry Pedersen (villig til genvalg)
Henry Pedersen blev genvalgt

d. Ole Bruun (villig til genvalg)
Ole Bruun blev genvalgt
Anders Petersen (villig til genvalg)
Anders Petersen blev genvalgt
Lars Lund Nielsen (villig til valg)
Lars Lund Nielsen blev valgt. Der var ingen andre kandidater.
e. 2 suppleanter
Suppleant 1 - Christian Sørensen (villig til valg)
Suppleant 2 - Rene Haagen (villig til valg)
Tania Jensen nominerede sig selv som suppleant
Herefter blev der foretaget skriftlig afstemning.
Efter afstemning og optælling:
Christian Sørensen: 135 stemmer
Rene Haagen: 99 stemmer
Tania Jensen: 70 stemmer
Christian Sørensen valgt som 1. Suppleant med 135 stemmer
Rene Haagen valgt som 2. Suppleant med 99 stemmer

6. Valg af 2 interne revisorer
Revisor 1 - Jens Bitsch (villig til genvalg)
Jens Bitsch blev genvalgt
Revisor 2 – Flemming Naundrup (villig til genvalg)
Flemming Naundrup blev genvalgt
7. Eventuelt.
Erik Duus: Spurgte til om patron opbevaring ville blive forbedret, herunder mere
tørt.
Henry Pedersen: Var klar over vi have et issue der. Har isoleret den lille container
med varme, som har været hele året. Bestyrelsen ville arbejde på bedre opbevaring
af patroner.
KFK har haft møde med Naturstyrelsen, som har bedt os om at beklæde
containere, og det vil bestyrelsen arbejde i mod.

Henry Pedersen takkede for fremmødet på egne og bestyrelsens vegne for opbakningen,
og takkede samtidig bestyrelsen for et godt samarbejde.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.10.

BILAG:

Jagtskydning 2016
Vi har igen deltaget med flere hold i de forskellige divisioner i Divisionsskydning 40/40
turneringen 2016 og det er gået rigtigt godt.
Her vandt KFK 6 guld med 83 point. Holdet bestod af, Jesper Kjep, Allan Dahl, Per
Vestergaard, Bjarke Nordvang, Jan Ovesen og Erik Krebs.
Sølv til:
KFK 1 med 74 point. Jørgen Olsen, Steen Hansen, Musse, Bo Jensen, Jens Lagerbon og
Morten Andersen.
8 plads
KFK 2 med 36 point. Christian Billeschou, Flemming Lund, Dennis Andersen og Jens
Bitsch.
1 div. individuelt
Guld og Mester, Jesper Kjep. 39,5 gennemsnit på de 4 tællende skydninger
Bronze, Jørgen Olsen. 38,8 gennemsnit på de 4 tællende skydninger.
4 Allan Dahl
7 Christian Billeschou
8 Flemming Lund.
d.v.s. 5 skytter I top 10.
2 div.
Bronze KFK 3 med 65 point
Flemming Schnipper, Peter Gdowski, Jerry Gordon, Torben Kjep, Erling Lauritzen og Hans
Fredriksen.
2 div individuelt
5 Flemmig Schipper
10 Peter Gdovski
2 mand i top 10
3 div
Her fik KFK 4 og KFK 5 begge 45 point og blev nr. 5 og 6 i divisionen.

Til LM i DFF, blev det til guld, sølv og bronze i dame rækken, til Musse, Chila Liljeager og
Karin Gydesen. Heinrich Hass vandt i Veteran rækken med 40/40. I senior rækken blev
det til guld til Bjarke Nordvang og sølv til Per Vestergaard.
Til DM i DFF, blev det til sølv i damrækken til Musse. Til Hold DM i DFF, blev det til sølv til
KFK holdet bestående af Per Vestergård, Jesper Kjep, Christian Billeschou og Steen
Hansen.
Til DIF DM, blev det til Guld til Bjarke Nordvang og Bronze til Per Vestergård i
seniorrækken. Steen Hansen vandt bronze i Old Boys og i Damerækken, blev det til guld
til Musse, sølv til Gitte Haue og bronze til Karin Gydesen. I selve kampen om DIF
medaljen, så blev det, efter finalerne, til Guld til Bjarke Nordvang og sølv til Per
Vestergård.
Til DIF hold DM, blev det til guld til KFK holdet bestående af Per Vestergård, Jesper Kjep,
Christian Billeschou og Steen Hansen. Det blev også til bronze, til holdet bestående af,
Flemming Lund, Dennis Andersen, Mikael Andersen og Torben Broløs.
Tillykke til alle vinderne.

OL Trap 2016
Der er desværre ikke så mange OL Trap skytter på KFK, så derfor er der heller ikke den
helt store beretning herfra. Det skal dog siges at der i 2016, har været fremgang med
skytter på OL Trap disciplinen og at dem som er der, virkelig går til den, så jeg tror at der
bliver mere at berette i fremtiden.
Der er har været deltagelser ved
LM. Senior guld Johnni Nilsson
Erik Duus sølv Old Boys
Max Nielsen sølv Veteran
OL Trap
DIF DM.
Dame sølv til Helle Kantsø
DFF DM Individuelt. Erik Duus bronze i Old Boys
DFF DM Hold bronze: Erik Duus, Henrik Jensen og Per Knudsen
Skeet 2016
Årets store højdepunkt, var jo OL i Rio, hvor Jesper Hansen skulle deltage. Jesper skød
sig superflot i finalen, men i finalen gik det så ikke helt Jespers vej. Jesper sluttede på 5.
pladsen, men en super flot præstation og 2. i træk at Jesper har været til OL. Det skal nok
lykkes i 2020 i Tokyo. Derudover har Jesper også været i finalerne ved 2stk. WC i løbet af
2016, men desværre blev det ikke til nogen medaljer.

Vi havde Mikkel Petersen med til junior WC i Suhl, og her kom Mikkel i finalen med 120
træffere. Desværre blev det lige uden for medaljerne, da Mikkel blev nr.4. Flot var det dog
alligevel.
Til de nationale konkurrencer gik det som det plejer med en masse fine resultater af KFK’s
skeetskytter.
Det blev til medaljer til Landsdelsmesterskabet til flere KFK skytter. Til FM i DFF blev det til
sølv til Thomas Karlsen i senior, sølv til Torben Hansen i Old Boys og guld til Alexander
Karlsen i junior. Til DM i DFF blev det til guld til Thomas Karlsen og bronze til Alexander
Karlsen.
Til Hold DM i DFF, blev det til guld til KFK, ved Lars Lund Nielsen, Alexander Karlsen og
Mikkel Petersen.
Til DIF DM, blev det til Guld til Mikkel Petersen og bronze til Jesper Hansen. Dette var jo
super flot af Mikkel, da han jo i 2016 år stadig var junior, men vandt alligevel over alt og
alle.
Til DIF Hold DM, der vandt KFK både guld, sølv og bronze. Guld holdet bestod af Claus
Pallesen, Anders Petersen og Torben Hansen.
Sporting 2016
Der har været afholdt 9 Udtagelse skydninger i 2016, hvor KFK skytter har taget sig godt
af de øverste placeringer.
Der blev afholdt Skandinavisk Mesterskab for første gang, her blev det junior Gustav
Lagerbon som overraskende vandt med 192/200. en kæmpe præstation af Gustav, da der
var 173 skytter med. Nr. 2 blev Christian B Pedersen og nr. 3 blev Christian E Andersen
Der blev afholdt DM I Vamdrup,
Junior rækken blev vundet af Jonas Prip (2) Anders Grubov (3) Gustav Lagerbon
I dame rækken blev Anna Stenberg nr. 3
I veteran rækken vandt Jørn Olsen.
I superveteran blev Svend Burchardt nr. 2
Danmarks Mester DIF medaljer blev det igen en junior som vandt, Nr. 1 Jonas Prip
Christensen (2) Thomas Stark (3) junior Anders Grobov.
DIF Danmarksmester i hold vandt KFK alle medaljerne, Guld til Jonas Prip Christensen,
Christian E Andersen og Christian B Pedersen.
Sølv: Thomas Stark, Jørn Olsen, Kristian Kruse.
Bronze: Gustav Lagerbon, Christian Andersen og Jeppe Olsen.

EM deltog 30 skytter fra KFK. Bedste dansker blev Christian B Pedersen, nr. 5 efter
omskydning om bronzemedalje. Bedste junior blev Casper Larsen som nr. 5.
VM deltog 15 skytter fra KFK.
COP.GP blev vundet af Christian B Pedersen med imponerende 197/200.
Årets skytte blev det Christian B Pedersen.
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle de skytter som har deltaget for KFK i 2016 og tillykke til
alle vinderne. Håber at i fortsætter med de gode takter i 2017.
Med venlig hilsen
Skydeudvalget

