Københavns Flugtskytte Klub

REFERAT – BESTYRELSEN
Bestyrelsesmøde KFK 6. september 2017
Tid og sted onsdag d. 6. september 2017 kl. 18:00 KFK
Referent

Jens Behrens (JBe)

Deltagere

Henry Pedersen (HP)
Torben Lund Jensen (TJ)
Jens Behrens (JBe)
Anders Petersen (AP)
Ole Bruun (OB)
Christian Sørensen (CS)
Driftsleder Kasper Holm Nielsen (KHN)

Afbud

Per Knudsen (PK)
Lars Lund Nielsen (LLN)
René Hagen (RH)

Kopi til

Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste
Møde

Onsdag d. 18. oktober 2017 kl. 18:00

Agenda
1. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
2. Siden sidst (JBe)
3. Regnskaber (TJ)
4. Behandling af sager fra Driftsleder (KHN)
5. Eventuelt A (Alle)
5.1 Regeludvalg vedr. benyttelse af banerne (OB)
6. Næste Møde og mødeplan 2017
7. Udvalgsrapportering (JBe)
7.1 Miljøudvalget (JBe)
7.2 Styringsudvalget Ny Jagtbane (AP)
7.3 Kommunikationsudvalget (PK)
7.4 Bygningsudvalget (HP)
7.5 Forretningsudvalget (TJ)
7.6 Facilitetsudvalget (HP)
7.7 Instruktørudvalg (OB)
7.8 Skydeudvalget (PK)
7.9 Ordensudvalget (JBe)
7.10 Sponsorudvalget (LLN)
8. Eventuelt B (Alle)
8.1 Ingen punkter til eventuelt
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
JBe; 279; ; Projekt støjvolde og ny jagtbane; ; Åben
OB; 287; ; Forhandling med protrænere omkring samarbejdsaftale ; TJ, HB; Åben
OB; 288; ; Aftale vedrørende brug af baneanlæg torsdag og fredag formiddage i normal lukketid; TJ,
HB; Åben
TJ; 295; ; Forretningsudvalget udarbejder hurtigst muligt en fyldestgørende stillings/opgavebeskrivelse,
som forelægges bestyrelsen; ; Åben
OB; 296; ; Forretningsgangsbeskrivelse for våbenpåtegning; HP; LUKKET. De nye procedurer sættes i
kraft hurtigst muligt, DD316
TJ; 297; ; Forretningsudvalget udarbejder instrukser for centrale arbejdsopgaver snarest muligt; ; Åben
OB; 302; ; Nyt booking system; TJ; Åben
Der søges ny leverandør i samarbejde med PK
PK; 308; ; Retningslinjer for 2018 støtte inden juni 2017; ; LUKKET. Fordelingsregler for
indeværende sæson benyttes i 2018
HP; 310; ; Helhedsløsning for materiel pladsen; Facilitetsudvalget; Åben
TJ; 312; ; Udvidelse af det lejede areal; Forretningsudvalget; LUKKET
HP; 313; ; Vurdering af La Porte maskine med 1000 stk magasin; ; LUKKET
Maskinerne fungerer fortrinligt
PK; 314; ; Jagt Grand Prix 2018; ; Åben
LLN; 315; ; Sponsor til tryk på bagsiden af de nye betalingskort; ; LUKKET

3. Regnskaber (TJ)
Regnskab ultimo august 2017 fremlagt. Resultatet er rimeligt i overensstemmelsen med budget og i
øvrigt tilfredsstillende. Omkostningsudviklingen skal dog fortsat følges nøje.

4. Behandling af sager fra Driftsleder (KHN)
Henrik Fabricius er tiltrådt 1. august 2017.
Ny jagtbane forventes færdiggjort inden årets udgang.
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Der er gennemført et forsøg med robot plæneklippere med positivt resultat. Driftsleder vil på denne
baggrund komme med et oplæg til eventuel anskaffelse.
Der skal kalkuleres ny pris på lerduer affødt af stigende råvarepriser, DD317
Der er bortskaffet 203 tons lerduestumper. KFK ønsker en anvisning til at aflevere hos AB Miljø,
miljøudvalget forespørger hos Miljøforvaltningen, DD318
Driftsleder efterlyser planer for afvikling af obs-skydninger mv.
Der mangler tilsyneladende instruktører.
Der ønskes anskaffet en golfvogn til 10.000 kr, bevilget.

5. Eventuelt A (Alle)
5.1 Regeludvalg vedr. benyttelse af banerne (OB)
Der nedsættes et udvalg til afklaring af regelsæt for benyttelse af anlægget. Udvalget skal herunder
behandle Naturstyrelsens, jagttegnsunderviseres, protræneres, indlejede fremmed træneres, m.fl. brug
af anlægget. Udvalget skal bl.a. adressere DD287 og DD288
Formand: OB, medlemmer JBe, TJ, Driftsleder

6. Næste Møde og mødeplan 2017
Ordinært BM:

Onsdag d. 18. oktober 2017 kl. 18:00

Heldagsmøde:

Lørdag d. 18. november 2017 09:00
– Søndag 19. november 2017 10:00
Afholdes på konferencecenter

Mødeplan for 2018 udarbejdes på heldagsmødet.

PAUSE
7. Udvalgsrapportering (JBe)
7.1 Miljøudvalget (JBe)
Udvalgsmedlemmer JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen
Intet nyt fra udvalget.
7.2 Styringsudvalget Ny Jagtbane (AP)
Formand AP, medlemmer JBe, OB, HP, TJ, KHN
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Forventes færdiggjort inden årets udgang.
Alle tilladelser med undtagelse af polititilladelsen er på plads, arbejdet med polititilladelsen pågår, OB
DD318
Der afventes tilbud på La Porte maskiner med 1000 duers magasiner (HP)
7.3 Kommunikationsudvalget (PK)
Webmaster, PK
Generelt er det blevet meget bedre med rapportering fra de forskellige discipliner. Der kunne godt
bruges lidt mere info om hvad der sker på selve banen omkring diverse projekter.
PK foreslår at vi fremover bruger et ”professionelt” firma til at varetage noget af det tekniske på siden.
Vores side er opbygget i Wordpress og det er et ganske komplekst system. PK har forespurgt hos et par
firmaer som har styr på Wordpress og det koster mellem 700-800kr pr. time, hvis man køber et
klippekort på 10 timer. Forventer at 1-2 klippekort vil være nok i det første år og derefter mindre end et
kort pr.år. Forslaget blev bevilget.
PK har lavet en sponsorfane på hjemmesiden, hvor der fremover kan skrives om diverse ting omkring
sponsorater.
7.4 Bygningsudvalget (HP)
Klubhusudvalgets medlemmer: Formand HP, medlemmer TJ, JBe, KHN
Det fremhæves at nye baneanlæg pt. har første prioritet.
7.5 Forretningsudvalget (TJ)
Forretningsudvalg: Formand TJ, medlemmer JBe, PK, AP, HP og KHN
Forretningsudvalget har dags dato holdt møde med Skovfoged Sven Norup. Der er indgået en aftale om
udvidelse af det lejede areal, som er udvidet med 7,7 ha. Aftalen træder i kraft 1. januar 2018 og
medfører en forlængelse af lejekontrakten på det samlede areal indtil 31. december 2048. Der opsættes
bom ved indkørsel til arealet.
7.6 Facilitetsudvalget (HP)
Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, AP, RH og Driftsleder
Af dagens møde med Skovfoged Sven Norup fremgik, at Naturstyrelsen klart foretrækker en løsning på
materialpladsen, som indebærer opførelse af en hal. Naturstyrelsen vil kunne acceptere en hal beklædt
med stålplader. Udvalget arbejder videre med sagen, miljøudvalget er behjælpelig med diverse
myndighedsansøgninger.
Der er indkøbt 3 nye La Porte maskiner ifm. afvikling af turnering.
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7.7 Instruktørudvalg (OB)
Udvalgsformand OB, ingen medlemmer
Instruktørmøde har været afholdt 29. august 2017.
7.8 Skydeudvalget (PK)
Skydeudvalgsformand PK, medlemmer Lars Lund Nielsen, Anders Petersen, Dan Hemmingsen, René
Haagen
Støttekoncept 2018. Fordeling foregår efter samme fordelingsregler, som blev benyttet for sæsonen
2017. Øvrige regler for støtte behandles på heldagsmødet.
Der er efterspurgt breddetræning i Sporting her i efteråret, så det ikke først bliver når det er frostvejr.
Udvalget barsler med et forslag.
Der er modtaget forslag om juniortræning for jagtskytter. Forslaget accepteret, KFK støtter med duer til
juniorer, som ikke modtager anden form for støtte fra KFK. HP tager kontakt til forslagsstiller.
7.9 Ordensudvalget (JBe)
Formand JBe, medlemmer OB og Dennis Andersen
Ordensudvalget har en enkelt åben sag Torben Hansen vs. Christian E. Andersen. Der er intet nyt i
sagen.
7.10 Sponsorudvalget (LLN)
Formand LLN, medlemmer PK, AP, Tanja Merkel Jensen
Der er lavet en folder omkring sponsorater. Der er kontakt til en række virksomheder, der foreligger
dog endnu ikke sponsorater.

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

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

