Københavns Flugtskytte Klub

REFERAT – BESTYRELSEN
Bestyrelsesmøde KFK 29. august 2018
Tid og sted onsdag d. 29. august 2018 kl. 18:00 KFK
Referent

Ole Bruun (OB)

Deltagere

Henry Pedersen (HP)
Tania Merkel Jensen (TMJ)
Ole Bruun (OB)
Christian Sørensen (CS)
Torben Lund Jensen (TJ)
Dan Saugstrup (DS)
Søren Schou (SS)
Driftsleder Kasper Holm Nielsen (KHN)

Afbud

Jens Behrens (JBe)
Christian Pedersen (CP)

Kopi til

Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste
Møde

Onsdag d. 17. oktober 2018 kl. 18:00
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Agenda
1. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
2. Siden sidst (OB)
3. Regnskaber (TMJ)
4. Behandling af sager fra Driftsleder (KHN)
4.1 Status omkring ansatte
5. Eventuelt A (Alle)
5.1 Placering af heldagsmødet i november (TMJ)
5.2 Orientering om arbejdet med Naturstyrelsen – jagtprøver (OB)
6. Næste Møde og mødeplan 2018
7. Udvalgsrapportering
7.1 Miljøudvalget (OB)
7.2 Kommunikationsudvalget (CP)
7.3 Forretningsudvalget (TMJ)
Revision af kontrakt protræner
Booking af introkurset fra oktober, hvordan gør vi, når de gerne vil booke
nu, men skal betale næste års kontingent på 800 kr.?
7.4 Facilitetsudvalget (HP)
Orientering om anlægsplaner aftalt med Naturstyrelsen
7.5 Instruktørudvalg (OB)
Afregningsmodel – hverdage (TMJ/OB)
7.6 Skydeudvalget (DS)
Støtteudbetalinger - Hvornår skal skytterne senest aflevere
kvitteringer og, hvordan skal det afregnes? (TMJ)
Hvordan håndteres EM-bonus til Jesper? (TMJ)
7.7 Ordensudvalget (JBe)
7.8 Sponsorudvalget (TMJ)
8. Eventuelt B (Alle)
9. Godkendelse af referat

1. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
Der var ingen bemærkninger til referatet.
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2. Siden sidst (OB)
Do/Done liste
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3. Regnskaber (TMJ)
Regnskab ultimo juli fremlagt. Resultatet er rimeligt i overensstemmelsen med budget og i øvrigt
tilfredsstillende. Kalkulation af poster i forbindelse med vareforbrug forsøges lagt ved
månedsafslutning, så periodisering forenkles.

4. Behandling af sager fra Driftsleder (KHN)
4.1 Status omkring ansatte
Søren Heden er fastansat på fuld tid i shoppen, og
Miguel Christensen og Laura Dufke er ansat på timeløn (weekend)
Mikkel og Henry har fungeret som ferieafløsere på banen,
Robotplæneklippere fungerer fint – sparer ca 4 timer/uge
Depot og driftslederkontor omorganiseret
Anlæg af duedepot på ny jagtbane påbegyndes primo september
Kredit i shoppen er ikke længere muligt. Kun mod kontant.
Grand prix’er er en stor belastning – planlægning af indsatser.
Traktor synger på sidste vers – anden løsning på haglskåle undersøges.
Affaldsordning omkring tomme patronhylstre mv. iværksættes.
Beretning taget til efterretning.

5. Eventuelt A (Alle)
5.1 Placering af heldagsmødet i november (TMJ) – TJ reserverer konferencelokale mv.
5.2 Orientering om arbejdet med Naturstyrelsen – jagtprøver (OB)

6. Næste Møde og mødeplan 2018
Ordinært BM:
Heldagsmøde:

Onsdag d. 17. oktober 2018 kl. 18:00
Lørdag d. 24. november 2018 09:00
– Søndag 25. november 2018 10:00
Afholdes på konferencecenter

Mødeplan for 2019 udarbejdes på heldagsmødet.

PAUSE
7. Udvalgsrapportering (OB)
7.1 Miljøudvalget (OB)
Udvalgsmedlemmer JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen
Udvalget initierer snarest de nødvendige ansøgninger (landzonetilladelse mv) for etablering af de
anlæg, som Naturstyrelsen har givet lodsejerfuldmagt til.
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Vi må forvente et snarligt miljøsyn / besøg fra Københavns Kommune.

7.2 Kommunikationsudvalget (CP)
Webmaster: CP, Mailsystem: CP, Facebook: CP, KHN, Instagram: CP
På grund af CP’s trafikuheld har arbejdet ligget stille hen over sommeren.
Per Knudsen hjælper til med hjemmesiden.
Domæne kfk.dk er nu i vores besiddelse.

7.3 Forretningsudvalget (TMJ)
Forretningsudvalg: Formand TMJ, medlemmer JBe, TJ, HP, CP og KHN
Revision af kontrakt – protræner, arbejdet pågår TMJ, TJ og DS (do done 342)
Personalehåndbog er udarbejdet – medarbejdere har fået gennemgang.
Booking af introkurset fra oktober (ny kontingentsats) - TJ retter prisen i kassesystemet og på
hjemmesiden 1. oktober.
Udkast til udlejning af baner vendes endnu en gang i udvalget.
Der arbejdes på tegninger til fondsansøgninger for yderligere overdækning af standpladser.
7.4 Facilitetsudvalget (HP)
Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, TMJ og Driftsleder
Der har været afholdt møde med Naturstyrelsen, og vi har fået en lodsejerfuldmagt til opførelse af ny
hal på materiealeplads samt anlæg af uddannelsespavillon.
Foreløbigt tilbud på maskinhal søgt, så vi er forberedt, når tilladelser foreligger.
Robotklippere er sat i drift.
Der aftales et opfølgningsmøde med computerleverandør for gennemgang af udeståender.
Fire kastemaskiner står over for udskiftning, hvilket bevilges og iværksættes.

7.5 Instruktørudvalg (OB)
Udvalgsformand OB, medlemmer KHN
Instruktørmøde afholdes 4. september 2018.
Julemøde planlagt til torsdag den 13. december 2018.
Afregningsmodel ”Udstyrssponseringen af instruktører ændres til 4 timer eller derunder 1 skydekort, 46½ timer 1½ skydekort, 6½-8½ timer 2 skydekort.” blev igen diskuteret med henblik på
hverdagsvagter. Det overvejes at have fast bookede instruktører på i hverdagene.
8-10 nye instruktører på vej. Førstehjælpskursus med hjertestarter planlægges i efteråret.
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7.6 Skydeudvalget (DS)
Skydeudvalgsformand DS, medlemmer Christian Sørensen, Christian Kruse, Erik Duus.
Klubtræning forløber godt, og er populært – forsøges holdt i gang i det meste af året.
Vinterturnering under planlægning.
Der søges skytter, som kan medvirke til publicering af KFK-resultater fra de forskellige turneringer.
7.7 Ordensudvalget (JBe)
Formand JBe, medlemmer Dennis Andersen
Intet nyt fra udvalget
7.8 Sponsorudvalget (TMJ)
Formand TMJ, medlemmer HP, CP
Første sponsorkontrakt (25.000) er på plads, og betalt.

8. Eventuelt B (Alle)
Projektor til mødelokale blev diskuteret – forskellige løsninger / økonomi.

9. Godkendelse af referat
Referat godkendt på mødet.

