Københavns Flugtskytte Klub

REFERAT – BESTYRELSEN
Bestyrelsesmøde KFK 5. Marts 2020
Tid og sted Torsdag d. 5. marts 2020 kl. 18:30 - Telefonmøde
Referent

Jens Behrens (JBe)

Deltagere

Henry Pedersen (HP)
Tania Merkel Jensen (TMJ)
Ole Bruun (OB)
Christian Sørensen (CS)
Torben Lund Jensen (TJ)
Uffe Gedde (UG)
Driftsleder Kasper Holm Nielsen (KHN)
Jens Behrens (JBe)
Søren Schou (SS)

Afbud

Henrik Kofod Dich (HD)

Kopi til

Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste
Møde

Torsdag d. 10. September 2020 kl. 18:00

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
Siden sidst (JBe)
Regnskaber (TMJ)
Behandling af sager fra Driftsleder (KHN)
Næste Møde og mødeplan 2020
Udvalgsrapportering (OB)
6.1 Miljøudvalget (OB)
6.2 Kommunikationsudvalget (KHN)
6.3 Forretningsudvalget (TMJ)
6.4 Facilitetsudvalget (HP)
6.5 Instruktørudvalg (OB)
6.6 Skydeudvalget (CS)
6.7 Ordensudvalget (JBe)
6.8 Strategiudvalget (TJ)
7. Eventuelt B (Alle)
7.1 Skydevogn (HP)
7.2 Introfolder (TMJ)
8. 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
HP; 310; ; Helhedsløsning for materielpladsen; Facilitetsudvalget; Åben
JBe; 333; ; Rådgivning omkring vores elforsyningssituation; ; Åben
TMJ; 343; ; Overdækning af Skeet bane 2 – tegning mv.; ; Åben
JBe; 354; ; Procedure for blytilladelser; OB; Åben
JBe; 358; ; Tilladelse til topkapning af træer på ny jagtbane; OB; Åben
KHN; 364; ; Supplering af Protrænere i 2020; ; Åben
Stillingsopslag udarbejdes af JBe, HP og KHN, KHN indkalder snarest til møde
KHN; 365; ; Tilpasning af forsikringsdækning; ; Åben
HP; 366; ; Projekt for maskinhal til miljøudvalget; ; Åben
HD; 373; ; Opstart Almennyttig forening; SS,OB,TJ,JBe; Åben

3. Regnskaber (TMJ)
Regnskab ultimo maj 2020 fremlagt. Resultatet er naturligt påvirket af Corona krisen og udviser et år
til dato resultat omkring nul. På baggrund af situationen er årets drift stærkt usikker, men et positivt
driftsresultat forventes dog.

4. Behandling af sager fra Driftsleder (KHN)
Situationen omkring covid-19 tillader nu, at vi kan genoptage de fleste af vores normale aktiviteter på
KFK. Vi vil derfor 13. juni 2020 åbne klublokalet for højst 50 personer med samtidigt ophold i lokalet.
Vi vil stille krav om, at der holdes social afstand på anlægget, og vurderer derfor at vi kan åbne de
normale adgangsveje till vores baner. Det midlertidige system for at booke baneadgang nedlægges, idet
vi skønner, at behovet bortfalder med de seneste lempelser. Det betyder også, at vi genoptager de
normale rutiner for instruktørvagter, herunder eventskydninger. I forbindelse med gennemførelse af
eventskydning pålægges instruktøren et særligt ansvar omkring vejledning og hygiejne.
TJ sørger for opdatering af hjemmesiden via PK.
Der er modtaget henvendelse omkring mulighed for optagelse som protræner fra 3 personer.
Bestyrelsen enedes om at der bør foretages et egentligt opslag af åbning for en protræner. De pt. 3
modtagne henvendelser opfordres til at søge ifm. opslag. Aftale med ny protræner skal være indgået
primo august 2020. Ansættelsesudvalg HP, JBe og KHN, KHN indkalder til møde snarest.
Hundelufter område er udlagt på det gamle hundeklub område. Vi søger klarlæggelse af ændret
tilkørsel, DD375.
Beretning taget til efterretning.
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5. Næste Møde og mødeplan 2020
På mødet 5. marts 2020 laves mødeplan 2020 under hensyntagen til ny arbejdsform.
Generalforsamling:
Konstituerende BM:

Torsdag d. 23. April 2020 kl. 19:00 (Formøde 18:00) UDSAT
Torsdag d. 30. April 2020 kl. 18:00 UDSAT

Ordinært BM:
Torsdag d. 10. September 2020 kl. 18:00
Sportsudvalg tirsdag, driftsudvalg torsdag 2 uger før, dog afhængigt af at der har været afholdt
konstituerende bestyrelsesmøde.
Ordinært BM:
Ordinært BM:
Reserveret:
Heldagsmøde:

Torsdag d. 26. November 2020 kl. 18:00
Torsdag d. 4. marts 2020 kl. 18:00

Lørdag d. 16. Januar 2021 09:00
– Søndag 17. Januar 2021 10:00
Afholdes på konferencecenter

PAUSE
6. Udvalgsrapportering (OB)
6.1 Miljøudvalget (OB)
Udvalgsmedlemmer JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen
Ansøgning byggetilladelse ifm. ny anlæg pågår stadig, vi afventer kommunens behandling.
Projekt for maskinhal fremsendes fra facilitetsudvalget for byggetilladelse, DD366
Naturstyrelsen er indstillet på en flerårig lejeaftale i forbindelse med jagtprøver. OB har fremsendt
oplæg til kontrakt til Naturstyrelsen. Vi afventer respons fra Naturstyrelsen.
Der er indgået samarbejdsaftale med By & Havn angående undersøgelse af mulighederne for
støjdæmpning af hensyn til ønske om byggeri på Stejlepladsen. Alle omkostninger, herunder eventuelle
driftstab hos KFK, påhviler By & Havn. Miljøudvalget stiller arbejdskraft til rådighed for
planlægningsarbejdet.
Der er bevilget 27.500 kr excl moms til et projekt i samarbejde med KSC omkring udbedring af
pumpebrønd ved det gamle skivedepot. Vi er samtidigt enedes med KSC om at fremtidig
vedligeholdelse af afløbsfaciliteter på skyttecenteret er KFK uvedkommende.
Miljøudvalget laver i samarbejde med driftsleder en undersøgelse af KFKs vandforsyning, DD374
6.2 Kommunikationsudvalget (KHN)
Webmaster: PK
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Mailsystem: Vakant
Facebook: TMJ, KHN
Instagram: TMJ, koden savnes
Intet nyt fra udvalget.
6.3 Forretningsudvalget (TMJ)
Forretningsudvalg: Formand TMJ, medlemmer JBe, TJ, HP, HD og KHN
Intet nyt fra udvalget.
6.4 Facilitetsudvalget (HP)
Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, TMJ, SS og Driftsleder
Intet nyt fra udvalget.
6.5 Instruktørudvalg (OB)
Udvalgsformand OB, medlemmer UG og Driftsleder
Instruktørdag i foråret aflyst med baggrund i Coronakrisen.
6.6 Skydeudvalget (CS)
Skydeudvalgsformand Christian Sørensen, medlemmer UG, HP, Christian Kruse, Erik Duus
Støttekoncept er under revision under indtryk af Coronakrisen.
6.7 Ordensudvalget (JBe)
Formand JBe, medlemmer Dennis Andersen, Dan Saugstrup
Intet nyt fra udvalget
6.8 Strategiudvalget (TJ)
Formand: TJ, medlemmer TMJ, JBe, HKD
Ny struktur for bestyrelsesarbejdet er vedtaget. De 2 udvalg besættes på konstituerende
bestyrelsesmøde hvor rammebevillinger også indarbejdes, se i øvrigt notat om ny struktur.
Coronakrisen har forhindret opstart af den nye struktur, vi sigter efter at den indføres i forbindelse med
næste møde 10. september 2020 under forudsætning af at konstituerende bestyrelsesmøde er afholdt.
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7. Eventuelt B (Alle)
7.1 Skydevogn (HP)
Jægerforbundets vogn har været opstillet mod gældende aftaler. Det skal aftales hvorledes vognen
eventuelt kan opstilles på KFKs baner mod betaling, KHN søger at indgå en aftale, DD376
7.2 Introfolder (TMJ)
Der er en ny folder under udarbejdelse, DD377

8. Godkendelse af referat
Do/Done liste og referat fremsendes til godkendelse efter mødet.

