Københavns Flugtskytte Klub

REFERAT – BESTYRELSEN
Bestyrelsesmøde KFK 15. april 2015
Tid og sted onsdag d. 15. april 2015 kl. 18:00 – KFK
Referent

Jens Behrens (JBe)

Deltagere

Henry Pedersen (HP)
Torben Lund Jensen (TJ)
Per Knudsen (PK)
Jens Behrens (JBe)
Ole Bruun (OB)
Anders Petersen (AP)
Niels Estrup (NE)
Hans Berggreen (HB)
Driftsleder Ulrik Hansen (UH)
Thomas Stark (TS)

Afbud

-

Kopi til

Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste
Møde

Onsdag d. 3. juni 2015 kl. 18:00 - KFK
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1. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
Der var ingen bemærkninger til referatet.

1. Konstituering (Alle)
Funktionsbeskrivelse gennemgået og opdateret. Kommissorier for KFK version 22042012 gennemgået.
Det blev besluttet at opgive videreførelsen af disse kommissorier idet de var frembragt aht. Team
Copenhagen og i virkeligheden ikke passede til KFK.

2. Siden sidst (JBe)
Do/Done liste pr. dags dato gennemgået og opdateret
JBe; 224; ; Ny miljøgodkendelse; ; Åben
TS; 246; ; Drejebog for fremtidige arrangementer (affødt af NT landskamp); ; LUKKET
Ingen reaktion fra disciplinerne, skydeudvalget søger at udarbejde checkliste
OB; 255; ; Forslag til håndtering af haglskydeprøve træning; ; Åben
PK; 257; ; Skydeudvalget udvides med ansvarlig for de enkelte discipliner; ; Åben
JBe; 259; ; Miljøgodkendelses afledte anlægsopgaver skal overdrages til facilitetsudvalget; ; Åben
JBe; 260; ; Meddelelse til medlemmerne om erhvervelse af miljøgodkendelse; ; Åben
TJ; 261; ; TJ undersøger mulighederne for med samme sikkerhed at begrænse antallet af banker; ; Åben
HP; 262; ; Tilbud på alternativ tilslutning til elnettet; ; Åben
OB; 263; ; Notat omkring sikkerhed ifm. omgang med kastemaskiner; ; LUKKET
Opslag opsat i skurene ved bagduerne. Opslaget kan udelukkende benyttes ifm. bagduebaner. OB
sender opslag til HP og PK
TS; 264; ; Udkast til håndtering af problemerne afstedkommet af uenigheden DSkyU/DFF set i relation
til elite støtte; ; Åben

3. Regnskaber (TJ)
Regnskab ultimo marts 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 DFF/DSkyU skydning (HP)
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Betaling er et problem ifm. fællesskydninger DFF/DSkyU, idet det er uklart hvilket forbund, der skal
modtage bidraget på 50,- kr/forbund. Fremadrettet skal skytter ved indskrivningen meddele hvilke(t)
forbund, de ønsker at bidraget skal tilgå. Der skal som minimum ydes bidrag til et forbund. Det skal
understreges at resultater kun kan registreres i de(t) forbund skytten vælger at støtte.
5.2 Flaskeindsamling (HP)
Det understreges, at der ikke må klunses på KFKs baner, herunder må der ikke samles flasker på KFKs
område. Det indskrives i regler for adfærd på KFKs baner at ”Klunsning på KFKs område er ikke
tilladt”.

6. Næste Møde og mødeplan 2015
Ordinært BM:
Ordinært BM:
Ordinært BM:
Heldagsmøde:

Onsdag d. 3. juni 2015 kl. 18:00
Onsdag d. 9. september 2015 kl. 18:00
Onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 18:00
Lørdag d. 21. november 2015 09:00
– Søndag 22. november 2015 10:00 - Afholdes på konferencecenter

Mødeplan for 2016 udarbejdes på heldagsmødet.

PAUSE
7. Udvalgsrapportering (JBe)
7.1 Miljøudvalget (JBe)
Udvalgsmedlemmer JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen
Vi afventer stadig klagenævnets afgørelse i den mere omfattende klage, forventes snarest.
7.2 Kommunikationsudvalget (NE)
Webmaster, Niels Estrup (ikke journalist)
Hjemmesiden har været hacket, ny hjemmeside hos ny udbyder sættes i drift 23. april 2015.
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)
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Forpagtningsudvalget formand JBe, medlemmer TJ, TS
Intet nyt fra udvalget, forhandlinger pågår.
7.5 Facilitetsudvalget (HP)
Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, TS, UH
OB foreslog at væg til kontoret i sekretariatet nedlægges. Udvalget undersøger muligheden for at
udskifte hele sekretariatet, DD 270
Skeetbaner: Samtlige tårne renoveret, maling afventer lidt højere temperature.
Jagtbanen: Der lægges gummimåtter i de nye standpladser, afventer højere temperature.
OL trap: Sporting tårn etableres på tag over standpladserne.
Der afholdes arbejdsdag på anlægget 1. maj 2015.
7.6 Instruktørudvalg (OB)
Udvalgsformand OB, ingen medlemmer
Korpset har fået tilført nye instruktører. Korpset fungerer fint.
Instruktørdag afholdes 14. maj 2015.
7.7 Skydeudvalget (PK)
Skydeudvalgsformand PK, medlemmer TS og AP
Intet nyt fra udvalget.
7.8 Ordensudvalget (JBe)
Der er ingen verserende sager i udvalget.

8. Eventuelt B (Alle)
8.1 Ingen punkter til eventuelt
-

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

