REFERAT af Heldagsmøde
21. november 2015
Tid og sted Lørdag d. 21. november 2015 kl. 09:00 – Marienlyst
Referent

Jens Behrens (JBe)

Deltagere

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

Afbud

Thomas Stark (TS)

Kopi til

Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Agenda
09:00 - 09:15 Drøftelse af dagens agenda og indkaldelse af emner til eventuelt (JBe)
09:15 - 10:00 Skydeskolens fremtid (Alle)
10:00 - 10:30 Jagttegnslæreres brug af KFK (HP)
10:45 - 11:00 Bestyrelsens sammensætning efter næste generalforsamling (Alle)
11:00 - 11:15 Regulering af priser for 2016 (TJ)
11:15 - 12:00 Skydeudvalgets fremtid (PK)
13:00 - 13:45 Forretningsudvalgets kompetence (Alle)
13:45 - 14:15 Elektroniske baneanlæg (NE)
14:15 - 14:30 Implementering af miljøgodkendelse/Udbygning af baneanlæg (JBe)
15:00 - 15:15 Mødeplan 2016 (Alle)
15:15 - 17:00 Driftsmøde (”Ordinært BM”) (Alle)
17:00 - 17:45 Eventuelt (Alle)
Dropbox (NE)
Stævnekalender (PK)
17:45 - 18:00 Opsummering af dagens beslutninger (JBe)

Drøftelse af dagens agenda og indkaldelse af emner til eventuelt (JBe)
Der blev tilføjet 2 punkter til eventuelt.

Skydeskolens fremtid (Alle)
Der nedsættes et udvalg, hvis formål er at komme med et beslutningsforslag vedr. skydeskolens
fremtid og jagttegnslæreres brug af KFKs baner under hensyntagen til driften. Udvalget barsler i
første kvartal 2016, DD285
Formand: OB

Medlemmer: TJ, HB, NE

Jagttegnslæreres brug af KFK (HP)
Se ovenfor.

Bestyrelsens sammensætning efter næste generalforsamling (Alle)
Generalforsamling fastsat til torsdag d. 7. april 2016 kl. 19:00, bestyrelsen mødes kl. 18:00.
Generalforsamlingsindkaldelse tilrettet, der udestår forslag til dirigent.

Regulering af priser for 2016 (TJ)
Polterabend/firmaskydning reguleres til 299,00 kr pr. 1. februar 2016
Der bedømmes ikke at være behov for yderligere regulering af priser.

Skydeudvalgets fremtid (PK)
Målsætningen for støtte i KFK er at understøtte det sportslige miljø og sportslige aktivitet på KFKs
baner. Individuel støtte ydes derfor i form af lerduer og i form af støtte til træningsaktiviteter i KFK
regi. Støttetildeling foretages på basis af placering på officielle ranglister. Støtte ydes udelukkende
efter placering på herre-, dame- og juniorranglister.
Ud over årets tildelinger jf. ovenstående kan bestyrelsen i ekstraordinære tilfælde vælge at bevilge
individuel støtte på basis af personlige ansøgninger.

Forretningsudvalgets kompetence (Alle)
Forretningsudvalg: Formand TJ, medlemmer JBe, NE, AP og HP (Aktivt pr. 1. januar 2016)
Forretningsudvalgets opgave er at varetage ansvaret for anlæggets daglige drift på vegne af KFKs
bestyrelse.
Forretningsudvalgets formand er foreningens kasserer.
Forretningsudvalgets formanden er nærmeste foresatte for KFKs driftsleder.

Overordnede retningslinjer for den daglige drift, herunder handelsaftaler, vareudvalg (incl. mad),
prissætning, åbningstider, bemanding mv. besluttes af forretningsudvalget i samarbejde med
driftsleder.
Driftsleder er ansvarlig for den daglige drift af anlægget og er nærmeste foresatte for klubbens
øvrige ansatte, herunder klubbens protrænere.

Elektroniske baneanlæg (NE)
Der søges stadig informationer fra potentielle leverandører. Udvalget forventer at kunne forelægge
et beslutningsforslag første kvartal 2016.

Implementering af miljøgodkendelse/Udbygning af baneanlæg (JBe)
Der arbejdes nu efter følgende plan:
1. Etablering af støjskærme ved bagduebaner … Færdig: ultimo april 2016
2. Etablering af støjskærme ved Sporting 1 … Færdig: ultimo april 2016
3. Nærmere vurdering af omkostninger ved mulige/alternative løsninger for reduktion af støj
fra ny vestlig jagtbane. Færdig: 1. februar 2016
4. Nærmere vurdering og undersøgelse af muligheder for ikke at skulle fjerne jord fra volde
etableret med ren jord.
Arbejdet med Sweco A/S fortsættes, næste møde er aftalt til 23. november 2015.

Mødeplan 2016 (Alle)
Mødeplan 2016 fremgår af referat af ordinært bestyrelsesmøde.

Driftsmøde (”Ordinært BM”) (Alle)
Se venligst selvstændigt referat af ordinært bestyrelsesmøde.

Eventuelt (Alle)
Dropbox (NE)
Der efterlyses dropbox foldere. Der blev besluttet at benytte en folder pr. udvalg, udvalgene kan
efterfølgende selv oprette undermapper.

DFF/DSkyU - Stævnekalender (PK)
Opfordring til fælles stævnekalender gennemgået. KFK støtter principielt tanken om at de to
unioner sørger for at koordinere deres stævner.

Opsummering af dagens beslutninger (JBe)
Referat godkendt på mødet.

