KFK Generalforsamling 2018 referat.
Tilstede fra bestyrelsen:
Henry Pedersen
Torben Lund
Ole Bruun
Per Knudsen
Jens Behrens
Christian Sørensen
Fraværende:
Ingen
Antal stemmeberettigede:
Dirigent: Villy Rasmussen
Referent: Martin Bak
Der var indkaldt til generalforsamling i KFK torsdag d. 12. april 2018 i klubhuset Selinevej 9.
Formand Henry Pedersen bød alle velkomne og bad forsamlingen om at deltage i et minuts stilhed for dem,
vi har mistet i 2017 og med en særlig tanke til Hans Henrik.

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: Jens, Svend Burchardt og Robert Vallentin.
Antal stemmeberettigede: 59

Næstformand Jens Behrens indstillede på Bestyrelsen vegne Keld Fristrup som æresmedlem. Keld Fristrup
blev herefter æresmedlem med enstemmig klappen i salen.
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf
Henry Pedersen: Et forrygende år, men også udfordrerne. Nye tiltag herunder nyt betalingsanlæg, ny
jagtbane, nyt kasseapparat og OL-trap bane. Bestyrelsen takkede Driftsleder Kasper for et godt samarbejde
det første år.
Forlængelse af lejekontrakt som Jens Behrens kommer ind på senere.
Baner: i 2014 påbegyndte en gennemgribende renovering af den gamle jagtbane. Renoveringen blev
færdiggjort primo i 2017. I april fik vi fældet træer på arealet til den nye jagtbane. Juli måned 2017 skiftede
vi betalingsanlægget på banerne. Henry Pedersen takkede for forståelsen for indlæringstålmodigheden for
det nye anlæg, herunder betjening mv. OL-trap banen blev renoveret og fik 15 nye laport-maskiner.
Værkstedet er nu på plads efter branden sidste år.
Renovering af fasantårnet på den gamle jagtbane, herunder 2 nye maskiner.
Klublokalet blev malet og Led lys installeret.
I shoppen har vi fået brik system ved bestilling af mad og mere sportsudstyr.
2018 er det andet år KFK selv står for shoppen. 2017 startede med 2 ansatte Chila og Hans Henrik, og
senere Thomas Sylvest. Thomas søgte sidenhen nye udfordringer. Resten af året blev klaret med afløser. En
tak til dem som trådte til. Henrik Fabricius blev ansat til banerne og vi havde Christian Sortkilde som
assistance hen over sommeren. En stor tak til banefolkene.
Vores introkursus havde ca. 80 bestået kursister i 2017, og vi har pt. 750 våbenpåtegninger. En tak til Ulrik
og Marianne for administrationen af dette. Der er blevet afholdt 40 jagtprøver på KFK i år i Naturstyrelsens
regi. Keld Fristrup hjælper naturstyrelsen og en stor tak for dette.
2 jægerdage afholdt, og en stor tak til instruktørerne.
6815 gæster igennem eventkonceptet i 2017. En stor tak til instruktørerne. En stor tak til Kasper og Chila
for administrationen af dette.
Jens Behrens fortalte om den nye lejeaftale på anlægget, som lejes af naturstyrelsen: Allonge til lejeaftalen,
som et resultat af et godt samarbejde med myndighederne herunder miljø og politi. En god dialog om
skydetider, støj mv. Lejemålet er herefter blevet forlænget med yderligere 30 år. Vi er i praksis uopsigelige
indtil 31/12 2048. Allongen omfatter yderligere 7,7 HA på området. Et forslag om gocart bane blev heldigvis
ikke en realitet, da allongen omfattede dette område.
Per Knudsen fremlagde året der var gået i disciplinerne. (se bilag) og takkede alle skytterne for et flot år.
Henry Pedersen takkede til slut bestyrelsen for et godt samarbejde, og takkede skytter og medlemmer for
året som er gået.

Max Nielsen: Bemærkede at man fremhævede nogle personer, men mente man havde glemt Henrik
Jensen. Henrik Jensen blev herefter takket. Max Nielsen mente ikke, at vi kan bruge en ny jagtbane til
noget, og mht. renovering af jagtbanen burde man belønne dem, som har hjulpet. Hvornår holder man en
åbningsskydning på trap-banen? Ligeledes blev der spurgt til om vi havde meldt sig ind i Dansk
Arbejdsgiverforeningen. Nej var svaret.
Instruktørerne er alt for presset på deres vagter til at lave kontrol mv. Svar: Korpset bliver passet fint og
sørger for at der er pauser. Der blev henvist til, at emnet blev taget op på et instruktørmøde. Det er et
frivilligt ”job”, så hvis man ikke mener forholdene er i orden kan man træde ud af instruktørkorpset- Mht.
haglstørrelser bliver der gjort meget, men det er svært, at kontrollere hele tiden.
Henry Pedersen svarede, at vi har brugt 850.000 Kr. på trap-banen, og trapskytterne ville stille sig til
rådighed med hjælp. Derfor stillede klubben med økonomien mod trapskytternes hjælp. Erik Duus takkede
Max Nilsen for en god mening med at foreslå, at trapskytterne skulle have noget for det, men det var alt
rigeligt at få et bedre anlæg, og det ikke har været på tale at de skulle have noget.
Max Nielsen mente at duerne på jagtbanen kører dårligt. Henry svarede til dette, at det mente han ikke og
gennemgik hvad det er gjort for at få det til at køre. Men selvfølgelig vil der opstå situationer med maskiner
eller andet som kan gøre, at duerne ikke flyver optimalt, men der gøres hvad der kan for at afhjælpe dette.
Henry mente ikke vi skal have et åbnings Gran Prix i OL-Trap bla. fordi vi kun har ca. 10 skytter som skyder
OL-Trap, endvidere er der planlagt et Trap GP senere på året.

3. Regnskabets forelæggelse
Kasserer Torben Lund fremlagde regnskabet for 2017 (se bilag).
Det var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, og dette blev godkendt af forsamlingen.
John Hansen: spurgte til indestående i banken. Fik svar på dette, og spurgte til prisen på jagtbanen. Torben
oplyste, at den ca. har kostet 1.5 mio. kr.

4. Næste års kontingent
Her foreslår bestyrelsen en stigning til 800/400,- om året for Senior/Junior
Begrundelse herfor er de fremtidige investeringer bla. til et nyt klubhus, en hal og en pavillon til
Naturstyrelsen. For at kunne realisere dette, vil en stigning i kontingent være nødvendig. Herunder også
leje på grunden mv.
John Hansen: 5 års plan. John Hansen forslog i 2017 en stigning, men fik at vide det ikke var nødvendigt.
Bygning af klubhus er blevet pålagt bestyrelsen 2 gange på generalforsamling. Pavillon til Naturstyrelsen på
600.000 kr. Naturstyrelsen kommer til at betale over leje mv, som med tiden vil dække udgiften til

pavillonen og vi kan tage indtægtskilde i den investering. John Hansen spurgte ind til dette, og der var en
debat.
Likvidbeholdning på 2.5 mio. Anlægs for 2.3 mio. John foreslår en stigning til 1.000 kr. Ellers vil det ikke
hænge sammen med bestyrelsens 5 års plan. Torben fortalte at bestyrelsen har prioriteret.
Der blev spurgt til kommerciel tilladelse til pavillonen. (videreudlejning) ikke til reklameindtægt business.
Henry: Naturstyrelsen er meget årvågen omkring, hvordan anlægget ser ud. Herunder vil de ikke se
reklamer på udearealerne.
John Hansens Forslag om 1000 kr. stigning: 19 for, 29 i mod. Ændringsforslaget er faldet.
Bestyrelsens forslag: 1 imod. Vedtaget.
5. Indkomne forslag
a. Forslag fra John Hansen om at, ordensudvalget bliver sammensat på en sådan måde, at alle
disciplinærsager kan behandles i dette udvalg (se bilag). Dette behandles under evt. pga.
forslagets indhold og forslaget vil kræve vedtægtsændringer.
John Hansen bad om en forklaring på, hvorfor det kræver en vedtægtsændring vedr. Hans
forslag. Villy Sørensen gennemgik vedtægterne og mente pga. paragrafferne, at der skulle
vedtægtsændringer til. Dette blev accepteret.

b. 2 forslag fra Dan Hemmingsen
- B.1 KFK bør samarbejde med Unionen om opgradering af træningsfaciliteter på Team
Danmark-elitecenter niveau (se bilag).
Jens Behrens: Problemstillinger er blytilladelsen som vi ikke kan få pga. vores lejekontrakt.
Vi har prøvet at få blytilladelse igennem flere gange. Ligeledes 155 mio. kr. for oprensning
som Københavns Kommune i dag har.
Dan Hemmingsen: Vores egne sportslige ambitioner, herunder et politisk pres for dette.
Mente vi ville stå stærkere overfor andre interessenter, hvis man fik tilladelse og blev
Elitecenter. KFK er blevet en forretning og ikke en skydeklub.
Jens Behrens mente bestemt vi er en sportsforening og driver anlægget herefter.
Erik Duus mente også at et politisk arbejde, burde kunne åbne døren for dette.
Joh Hansen: Fortalte om situationen på riffelbanen og, at man ikke har brug for bly for at
være Elitecenter. Unionen afventer en afgørelse i planen som bl.a. omfatter riffelbanerne.

Henry: Absolut interesseret i at blive Elitecenter. Vi mistede dengang statussen da vi
mistede blytilladelsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen skal arbejde hen imod igen at blive
elitecenter.

-

B.2 KFK bør anskaffe egnede trap- og skeet geværer til udlån. (se bilag)
Dan Hemmingsen motiverede forslaget, herunder at man kan søge midler til anskaffelse
disse geværer.
Ole Bruun: Bestyrelsen er enige om, at når vi udfaser de gamle geværer vil genanskaffelse
blive foretaget til alle disciplinerne (skeet, Trap og sporting).
Villy Sørensen gennemgik de puljer som kan søges.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelse
b. Næstformand Jens Behrens (villig til genvalg)
Jens Behrens blev genvalgt
c. Kasserer Torben Lund Jensen (ønsker ikke genvalg)
- Bestyrelsen foreslår Tania Merkel Jensen
Tania Merkel Jensen blev valgt
d. Best. Medlem Per Knudsen (ønsker ikke genvalg)
- Bestyrelsen foreslår Christian Sørensen
e. Best. Medlem René Haagen (ønsker ikke genvalg)
- Bestyrelsen foreslår Torben Lund Jensen
f.

Best. Medl. (Vakant)
- Bestyrelsen foreslår Dan Saugstrup

Andre kandidater: Erik Duus og Dan Hemmingsen
Stemmer:
Erik Duus. 16

Dan H: 21
Dan S: 40 stemmer (valgt for 1 år)
Torben: 40 stemmer (valgt for 2 år)
Christian S. 46 stemmer (valgt for 2 år)
7. Valg af suppleanter og revisorer
a. Suppleant1 (vakant)
- Bestyrelsen foreslår Christian Pedersen:

b. Suppleant 2 (vakant)
- Bestyrelsen foreslår Søren Schou:

Andre kandidater:
Erik Duus & Dan Hemmingsen
Stemmer:
Christian P: 44 (valgt)
Søren Schou: 37 (valgt)
Erik Duus: 13
Dan Hemmingsen: 16

c. Revisor 1 Jens Bitsch (Villig til genvalg)
Valgt
d. Revisor 2 Flemming Naundrup (Villig til genvalg)
Valgt
g. Eventuelt.

John Hansens forslag. Jens Behrens: bestyrelsen har en positiv oplevelse af indholdet, at tilsigte at der ikke
er et flertal af bestyrelsesmedlemmer i ordensudvalget med 2 andre medlemmer. John Hansen motiverede
forslaget, herunder at en disciplinær sag skal kunne køres også selvom sagen drejer sig om et
bestyrelsesmedlem. John Hansen mente, at bestyrelsen skulle love at alle sager skal behandles
fremadrettet.
Robert Valentin: Kan ikke se at ordensudvalget skal kunne træffe afgørelser om bestyrelsen.

John Hansen: En disciplinær sag skal kunne behandles uanset hvem man er. Jens Behrens: bestyrelsen vil
tilsigte, at man ikke havner i inhabilitetsproblematik fremadrettet. Herunder at ordensudvalget ikke
fremadrettet vil bestå af et flertal af bestyrelsesmedlemmer, men vil bestå af Jens Behrens og 2 andre
medlemmer. Udvalget nedsættes af bestyrelsen. John Hansen accepterede dette.
Klaus Risbjerg: Takkede for en god bane, men mente at vi skulle vande grusvejen pga. støv da det går ud
over bilerne.

Max Nielsen: Skeetbane 1 skiltet (Forbeholdt rutinerede skytter). Urutinerede skytter henvises til andre
baner.
Hvorfor har vi købt Promatik maskiner? Henry P oplyste, at de er købt for at teste dem. Men
facilitetsudvalget har truffet en strategisk beslutning om, kun at bruge Laport maskiner bla. Pga.
reservedele og servicehensyn.
Vi glemte at nævne Max Nielsen som fik sølv i OL-trap til DSKYD DM.
Jesper Lyck: Nævnte en sag, hvor et mindre ricohette uheld resulterede i en ødelagt jakke. Forslag om ny
jakke og blomster. Ole Bruun har ringet vedkommende op og aftalt, at hvis hun mente hun havde brug for
erstatning eller andet, skulle hun rette henvendelse til os. Ingen hard feelings fra hende og samtalen var
fyldestdækkende.

Henry Pedersen opfordrede til stor opbakning til jagt Gran Prix’et.
KFK afholder arbejdsdag og opfordrede til en opbakning til dette d. 27/4.
Villy Sørensen takkede for god ro og orden
Henry Pedersen takkede for god konstruktiv kritik, og at vi vil arbejde for skytterne og medlemmerne og
takkede for en god aften.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.20.

BILAG:

