Københavns Flugtskytte Klub

REFERAT – BESTYRELSEN
Bestyrelsesmøde KFK 3. juni 2015
Tid og sted onsdag d. 3. juni 2015 kl. 18:00 – KFK
Referent

Jens Behrens (JBe)

Deltagere

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

Afbud

Per Knudsen (PK)

Kopi til

Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste
Møde

onsdag d. 9. september 2015 kl. 18:00

Agenda
1.	
  
2.	
  
3.	
  
4.	
  
5.	
  

Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt	
  
Siden sidst (JBe)	
  
Regnskaber (TJ)	
  
Behandling af sager fra Driftsleder (UH)	
  
Eventuelt A (Alle)	
  
5.1 Ingen punkter til eventuelt	
  
6.	
   Næste Møde og mødeplan 2015	
  
7.	
   Udvalgsrapportering (JBe)	
  
7.1 Miljøudvalget (JBe)	
  
7.2 Kommunikationsudvalget (NE)	
  
7.3 Bygningsudvalget (HP)	
  
7.4 Forpagtningsudvalget (JBe)	
  
7.5 Facilitetsudvalget (HP)	
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7.7 Skydeudvalget (PK)	
  
7.8 Ordensudvalget (JBe)	
  
8. Eventuelt B (Alle)	
  
8.1 Varesponsorater og medlemsrabatter (NE)	
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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
JBe; 224; ; Ny miljøgodkendelse; ; Åben
OB; 255; ; Forslag til håndtering af haglskydeprøve træning; ; Åben
OB ønsker et underudvalg nedsat. Udvalget skal komme med en anbefaling til beslutning i bestyrelsen.
Udvalgsmedlemmer HP, OB, JBe. Vedtaget, OB indkalder.
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
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; 266; ; Forespørgsel til skoven om udvidelse af vores areal med henblik på jagtbueskydning og
jagttegnsaspiranter (afstand mv.); JBe; LUKKET
JBe; 267; ; Kontakt til golffolket; ; LUKKET
TJ; 268; ; Kontakt til Bella Sky; ; LUKKET
JBe; 269; ; Kontakt til Grøn Agenda Sydhavnen; ; LUKKET
HP; 270; ; Udskiftning af sekretariats pavillon ; ; Åben

3. Regnskaber (TJ)
Regnskab ultimo april 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
Ordinært BM:
Ordinært BM:
Heldagsmøde:

Onsdag d. 9. september 2015 kl. 18:00
Onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 18:00
Lørdag d. 21. november 2015 09:00
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– 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)
Den nye hjemmeside er on-line. Der er sket en stor øgning i aktiviteten på facebook. Den gamle
mailserver lukkes næste uge, forventet bedre service. NE opfordrer til at mail tilgået på claytarget.dk
også svares fra claytarget.dk. NE er behjælpelig med nødvendig opsætning.
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
Forpagtningsudvalget fremlagde sin anbefaling for det fortsatte arbejde for bestyrelsen. Bestyrelsen
accepterede udvalgets anbefaling og bad udvalget fortsætte arbejde frem mod den skitserede løsning.
7.5 Facilitetsudvalget (HP)
Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, TS, UH
Der er lavet tribune på skeet 1. Jagtbanens huse er støjdæmpede i taget, gummimåtter lægges snarest.
Der bygges 2 huse til sporting. Maling af nye beklædninger udføres snarest. Der er fjernet 150 tons
ikke-genbrugeligt lerdueaffald.
Der har været holdt arbejdsdag, 16 deltagere. I øvrigt en god dag.
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Der er givet lodsejer accept af flytning af hegn ved bagduebaner, opfyldning af grøft for udvidelse af
parkering samt træfældning ved nedfaldsområde ved spidsduerne.
7.6 Instruktørudvalg (OB)
Udvalgsformand OB, ingen medlemmer
Der har været afholdt instruktørdag, vellykket arrangement.
7.7 Skydeudvalget (PK)
Skydeudvalgsformand PK, medlemmer TS og AP
Skydeudvalget opfordres til at fremtidige kontrakter med eliteskytter skal omfatte en forpligtelse for
støttede skytter til at de skal blive til og med præmieoverrækkelsen i konkurrencer, som de deltager i.
Intet nyt fra udvalget.
7.8 Ordensudvalget (JBe)
Der er ingen verserende sager i udvalget.

8. Eventuelt B (Alle)
8.1 Varesponsorater og medlemsrabatter (NE)
NE har gennemført en forhandling med en leverandør af høreværn omkring opnåelse af
medlemsrabatter. Alle satte pris på det gode initiativ.
Forslaget drøftes med forpagter, såfremt dette ikke giver anledning indsigelser indgås aftale med
leverandøren som skitseret i resume fra NE.
Der nedsættes et sponsorudvalg. Formand NE, medlemmer AP, TS
8.2 Protrænere (HP)
Der skal udarbejdes retningslinjer for jagttegnslæreres adfærd på KFKs baner, OB kommer med udspil,
DD271.

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

