Københavns Flugtskytte Klub

REFERAT – BESTYRELSEN
Bestyrelsesmøde KFK 9. september 2015
Tid og sted onsdag d. 9. september 2015 kl. 18:00
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)
Per Knudsen (PK)

Afbud

Thomas Stark (TS)
Driftsleder Ulrik Hansen (UH)

Kopi til

Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste
Møde

onsdag d. 21. oktober 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)
7.6 Instruktørudvalg (OB)
7.7 Skydeudvalget (PK)
7.8 Ordensudvalget (JBe)
8. Eventuelt B (Alle)
8.1 DSkyU vs. DFF (AP)
8.2 Bestyrelsens brug af baner uden for åbningstiden (HP)
9. Godkendelse af referat
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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
OB; 255; ; Forslag til håndtering af haglskydeprøve træning; ; LUKKET
OB fremlagde forslag til håndtering af jagttegnsaspiranter og haglskydeprøver. Den videre drøftelse af
jagttegnsundervisning på banen blev henvist til heldagsmødet, DD272. Der opstilles skrå due på
bagduebanen og jagttegnsundervisning må herefter udelukkende foregå på bagduebanen, OB
udarbejder instruks til jagttegnsunderviserne.
Der etableres målrettet træning / undervisning til haglskydeprøven på tirsdage (f.eks. 17:00 – 19:00).
En protræner og tre instruktører fra korpset er til stede og forestår træningen. Al form for betaling fra
elever til KFK foregår ved protræner, som afregner med klubben. Pris for træning på 150,00 for
medlemmer og 200,00 for ikke medlemmer. Duer og patroner medbringer man selv, men kan erhverves
ved protræner for 100,00 pr. serie. NE undersøger mulighed for mobile pay DD273.
PK; 257; ; Skydeudvalget udvides med ansvarlig for de enkelte discipliner; ; LUKKET
HP og PK frembringer et oplæg til skydeudvalgets fremtid til heldagsmøde, DD274
TJ; 261; ; TJ undersøger mulighederne for med samme sikkerhed at begrænse antallet af banker; ; Åben
HP; 262; ; Tilbud på alternativ tilslutning til elnettet; ; LUKKET
Der skal nedgraves ca. 700m kabel opsættes ny hovedtavle i kælder/trapbanen. Der kan leveres kabel,
tavle, gravearbejde, underskydning vej samt div. omkoblinger i forbindelse med ny forsyning. En ca.
pris 229.000-+moms, dertil kommer tilslutningsafgift hos Dong, 125A pris ca. 125.000. KFKs forbrug
i vinterperioden er ca. 75A dvs. der er forespurgt på 50A ekstra. I første omgang kan vi nøjes med at
købe de 75A som der er behov for, sparer ca. 50.000. Vedr. varme i klubhus, foreslås at der opsættes
varme pumper hvilket vil give store besparelser, det kan godt svarer sig selv om vi taler om kortere tid.
Bestyrelsen er positiv overfor løsningen, ønsker dog et kontrolbud før ordre.
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
PK genudsender drejebog for skeet
HP; 270; ; Udskiftning af sekretariats pavillon ; ; Åben
OB; 271; ; Retningslinjer for jagttegnslæreres adfærd på KFKs baner; ; Åben

3. Regnskaber (TJ)
Regnskab ultimo august 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.
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5. Eventuelt A (Alle)
5.1 Ingen punkter til eventuelt
-

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

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
Natur- og Miljøklagenævnet har færdigbehandlet de klager, der indkom over KFK’s nye
miljøgodkendelse af 28. juli 2014. Begge klager blev afvist. Sagsbehandlingen har haft opsættende
virkning på miljøgodkendelsens ikrafttræden, men med nævnets afgørelse af 16. juni 2015 er
miljøgodkendelsen på plads. Dette åbner mulighed for at KFK nu kan påbegynde planlægning og
efterfølgende udførelse af en række støj reducerende tiltag samt en række baneændringer, som er gjort
mulige ved den nye miljøgodkendelses ikrafttræden.
Miljømyndigheden ønsker at gennemføre miljøsyn torsdag 24. september 2015 kl 13:00. OB, JBe og
UH deltager.
7.2 Kommunikationsudvalget (NE)
Webmaster, Niels Estrup (ikke journalist)
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
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TJ søger snarest muligt at fremsende kontraktforslag. Kontrakten skal passere advokat. Når kontrakten
er underskrevet af begge parter kan Forpagtningsudvalget nedlægges.
Der nedsættes et forretningsudvalg: Formand TJ, medlemmer JBe, NE, AP og HP
7.5 Facilitetsudvalget (HP)
Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, TS, UH
Der nedsættes et projektudvalg til håndtering af opførelse af støjvolde og ny jagtbane. Udvalget
nedsættes senere. Skitse til projektorganisation vedhæftet referatet.
Der afholdes møde til klarlæggelse af mulighederne ifm. videoovervågning af området.
UH indhenter 2 tilbud og kontraherer rengøringen med et passende rengøringsfirma. Beslutningen skal
godkendes af forretningsudvalget.
TJ meddeler over for banepersonalet at de fremadrettet ikke skal gøre rent, men at det er deres pligt at
maskinerne er fyldte 365/24
7.6 Instruktørudvalg (OB)
Udvalgsformand OB, ingen medlemmer
Instruktørmøde afholdt 31. august 2015. God tilslutning og positiv stemning. Næste instruktørmøde
afholdes 16. december 2015.
7.7 Skydeudvalget (PK)
Skydeudvalgsformand PK, medlemmer TS og AP
Konceptet for udvalgets virke revurderes som en del af heldagsmødet, herunder forventes en
omkalfatring af støtte konceptet.
7.8 Ordensudvalget (JBe)
Der er ingen verserende sager i udvalget.

8. Eventuelt B (Alle)
8.1 DSkyU vs. DFF (AP)
AP opfordrede til at KFK søger at mægle mellem parterne. PK redegjorde for, at DIF pt. forsøger at
mægle parterne imellem. KFK afventer resultatet af denne mægling.
DSkyU har for nyligt udsendt en erklæring omkring FITASC kontrollerede discipliner (Compak
Sporting, Universal Trench, Helice, Sporting, Combined Games eller enhver anden disciplin, der er
optaget af FITASC), hvor man truer skytter, der deltager i FITASC discipliner uden for DSkyU med
eksklusion i en årrække. Reglerne træder i kraft 1. januar 2016.
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8.2 Bestyrelsens brug af baner uden for åbningstiden (HP)
Udvalgene og bestyrelsesmedlemmer skal melde til UH når banerne anvendes uden for åbningstid. På
sigt skal der implementeres et booking system.

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

