Referat KFK Generalforsamling 2019
Dato: 5/4
Tid: 19.00
Sted: KFK

Formand Henry Pedersen (herefter HP) bød velkommen og bad om 1 minuts stilhed
for dem som vi har mistet siden sidst.

Dagsorden:

1.

Valg af dirigent
Villy Rasmussen blev foreslået. Ingen andre forslag. Villy
Rasmussen valg som dirigent.
Stemmetællere blev udpeget som var Henrik Kofoed og Sten
Nielsen
Dirigenten gennemgik formalia og konstaterede at, vi var lovligt
indkaldt jf. vedtægterne.
Stemmeberettigede: 63

2.

Bestyrelsens Beretning
Formand HP berettede om året 2018. Et forrygende år. Ved årets
udgang er vi 3572 medlemmer. En fremgang på ca. 517
medlemmer. Der er indløst i alt 13.567 stk. dagkort igennem
året. Vi fik færdiggjort den nye jagtbane.
Det sportslige var et godt år for Jesper Hansen som vandt EM i
Skeet. Et stor tillykke til Jesper Hansen. Jørgen Olsen fik en VM

sølv medalje i Compaksporting i Seniorrækken. Copenhagen
Grand Prix blev afviklet i, i alt 4 discipliner. Vi var værter for
divisionsskydningerne i 2018 i alt 4 divisioner i jagtskydning, som
blev afviklet flot, og en stor tak til de frivillige hjælpere.
22/4 blev vores jagt Grand Prix afviklet, og det gik rigtig godt. På
den nye jagtbane har vi mulighed for høje fasaner som der blev
taget godt i mod.
Vi har fået nyt Sekretariatsrum, og det gamle bruges til kontor og
lager for forretningen.
Nyt skur til lerduer, som letter arbejdet med lerduerne for de
ansatte. Vi afholdte en arbejdsdag hvor 10-15 mødte op og hjalp
til på anlægget. Vi har indkøbt 4 robotter til græsklipningen på
anlægget, som er en stor hjælp.
Vi indkøbte 15 nye Laporte maskiner, bl.a. kaninmaskiner og nye
maskiner til jagtbane og på sportingbanerne.
Personale: 2 fuldtidsansatte i shoppen. 4-5 timeansatte som
hjælper til i weekenderne. En særlig tak til Chila, Søren og
Kasper!
2 fastansatte på banerne. En stor til Henrik og Torben på banerne
for en stor indsats.
Introkurser er stadig meget populære. Vi har 80-90 personer i
gennem pr. år. Og vi starter klubtræning op, så vi kan fastholde
disse i klubben.
En stor tak til Kasper og Tina. Tina er vores regnskabs hjælper,
som gør en stor indsats.
Jagtprøver: ca. 50 dage om året, hvor vores klubhus og gamle
jagtbane blev brugt. En stor tak til Keld Fristrup og Jesper
Hansen for hjælpen.
2 x jægerdage, som har været rigtig gode arrangementer
Vi har afholdt instruktørdag, hvor vi belønner vores instruktører
for hjælpen igennem året, som altid er en god dag.
Vi testkørte vores klubtræning, hvor Dan Saugstrup er primus
motor, hvilket har været en stor succes.
Der har været ca. 7.500 personer igennem vores anlæg, og en

stor tak til alle dem, som bruger meget tid til bookninger mv., og
en stor tak til alle instruktørerne for en kæmpe indsats.
Skydeudvalget:
Der blev berettet om årets resultater fra skydninger i 2018 fra
følgende discipliner:
HP
HP
HP
HP

berettede
berettede
berettede
berettede

fra
fra
fra
fra

divisionsskydningerne
Jagt
Skeet og OL-Trap
Compak Sporting

Læs mere om disse i bilagene.
Spørgsmål/kommentarer til beretningen
Jens Bitsch roste udviklingen på banen og takkede bestyrelsen
for et godt stykke arbejde.
Beretningen blev godkendt af alle de tilstedeværende
3:

Regnskabets forelæggelse
Kasserer TanIa Merkel Jensen fremlagde regnskabet. Detaljerne
kan læses i regnskabet.
Spørgsmål/kommentarer til regnskabet:
Spm: Max Nielsen spurgte om et regnskab sendt ud til alle, og vil
gerne have det fremsendt inden GF på mail eller via hjemmeside.
Svar: HP henviste til vedtægterne mht. fremlægning af regnskab
som skal hænges op 30 dagen inden. Hvis dette skal ændres,
skal der være et forslag til ændringen i vedtægterne.
Max Nielsen: opfordrede til at der blev stillet forslag til næste
generalforsamling om ændring af dette.
Tania Merkel: Så ingen problemer med dette.
HP: Synes ikke det var en god idé, og ville vende det med
bestyrelsen inden der blev taget beslutning om dette.
Jens Bitsch: Mente ikke det skulle ligge på hjemmesiden, da alle
vil kunne se det, også folk som ikke er medlemmer. Han mente
man skulle være forsigtig med, hvor man offentliggør regnskabet.

Regnskabet blev godkendt af alle de tilstedeværende.
4:

Næste års kontingent
Kasserer Tania Merkel Jensen indstillede på bestyrelsens vegne,
at kontingentet forbliver uændret i 2020.
Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

5:

Indkomne forslag
Ingen

6:

7:

8:

Valg til Bestyrelse
a. Formand Henry Pedersen (Genvalgt)
b. Ole Bruun (Genvalgt)
c. Dan Saugstrup - Ønsker ikke genvalg
d. Uffe Gedde (Valgt)
Valg af suppleanter og revisorer
Suppleant 1- Søren Schou (Genvalgt)
Suppleant 2 – Henrik Kofoed (valgt)
Revisor 1 – Jens Bitsch (genvalgt)
Revisor 2 – Henning Lofort (valgt)
EVT.
Jens Bitsch med bemærkninger om støjdæmpningen herude, da
problemerne om dette rykker nærmere.
Jens Behrens: Fortalte om mulighederne, som er gennemgået
med samarbejdspartner. Vi har ikke mulighed for andet en
støjvold for at dæmme mere op. Vi har et godt samarbejde med
miljømyndigheden.
Jens Bitsch: Talte ud fra 2 sager på andre baner og fingerplanen,
som kan betyde skarpere krav
HP: Svarede på dette, og vil løbende kigge på krav så vi kan
være på forkant.
Max Nielsen: Spurgte om vi var i konflikt med foreningsloven
mht. om vi indberetter regnskab til Foreninglet.
Dirigenten svarede at der ikke eksisterer en foreningslov, ej
heller en lov om at indberette regnskab, men grundlov og øvrige
love bliver overholdt.

HP takkede for god ro og orden, og takkede bestyrelsen for et
godt samarbejde. HP takkede medlemmerne for en god dialog
igennem året.

Referent: Martin Bak

Bilagene for skydeudvalget.
KFK`s Flugtskydnings årsberetning 2018.
Divisionsturneringen:
I divisionsturneringen har KFK haft 5 hold med i 6 forskellige divisioner, denne turnering er til
stor glæde for rigtig mange skytter i KFK. KFK har ca. deltaget med 25-30 skytter.
KFK hold 6 blev årets vinder af 1 divisionsturneringen, nr. 2 blev KFK hold 1.
I alt deltager der ca. 250 skytter fra div. klubber.
Compak Sporting Dskyu:
I Compak sporting har der deltaget ca. 69 KFK-skytter til div. skydninger rundt om i landet.
Mange har deltaget i GP, EM og VM.
Til EM vandt Jørn Olsen sølv i senior rækken.
Årets skytte blev Jørn Olsen.
DM – hold Sølv til KFK Jørn Olsen, Christian Kruse og Jens Lagerbon
DM-hold Bronze til KFK, Thomas Stark, Jonas Prip og Henry Pedersen.
Junior:
Guld: Nicolaj Ring, Sølv: Jeppe Olsen og Bronze: Marcus B Jensen.
Dame:
Guld: Anna Stenberg.
Senior:

Guld: Jørn Olsen
Veteran:
Guld: Svend Burchard.
Open:
Sølv: Jørn Olsen, Bronze: Jeppe Olsen.
Skeet Dskyu:
I Skeet har der deltaget ca. 17 KFK-skytter i div. skydninger rundt om i landet.
Ved Europa mesterskabet vandt Jesper Hansen en flot guldmedalje.
Dif. Danmarksmester for hold, Jesper H- Mikkel P og Lars Lund.
Junior:
Guld: David Scheurer
OL-Trap Dskyu:
I Ol-Trap har der deltaget ca. 12 KFK-skytter i div. skydninger rundt om i landet.
Dif. Danmarksmester for hold, Sølv: Erik Duus, Torben Ranthe og Henrik Jensen.
Jagt skydning Dskyu:
Dif. Danmarks mester, Jesper Kjep med 120 i 121.
Danmarks mester for hold, Jesper Kjep, Per Vestergård, Christian Billeschou og Steen Hansen
Old Boys:
Sølv: Steen Hansen.
Junior:
Guld: Marcus Kjep.
I N-Trap har der kun deltaget nongle få.
Jagt skydning DFF:
Dm – Hold Bronze: Jesper Kjep, Per Vestergård, Christian Billeschou og Steen Hansen
DM – Hold junior Sølv: Christoffer Rasmussen, Mads Baarupdal, Marcus Kjep og Jacob Larsen.

