Referat af KFK’s generalforsamling 2021
Den 2. september 2021 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Københavns Flugtskytteklub
(KFK) i klubbens lokaler.
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende agenda i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf
3. Kassererens beretning og godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Indkomne forslag
a.
Jan Ovesen
6. Valg til bestyrelse
a.
Formand – Henry Pedersen
Ej villig til genvalg
Søren Hjortflod foreslået
b.
Uffe Gedde
Villig til genvalg
Ole Bruun
Villig til genvalg
7. Valg af suppleanter og revisorer
Suppleant 1 – Søren Schou
Villig til genvalg
Suppleant 2 – Svend Burchardt
Villig til genvalg
Revisor 1 – Jens Bitsch
Villig til genvalg
Revisor 2 – Torben Lofort
Villig til genvalg
8. Eventuelt
Generalforsamlingen blev åbnet af formand Henry Pedersen (herefter refereret som HP), der bød de
fremmødte velkommen - stemmen var ikke hvad den havde været, så instruktionen blev kort og præcis.
HP orienterede om udskydelsen af generalforsamlingen var relateret til regeringens restriktioner
foranlediget af Covid-19.
Sædvanen tro opfordrede HP herefter de fremmødte til at afholde et minuts stilhed til ære og minde om
de medlemmer og medarbejdere mv. som ikke længere er iblandt os. Der gik der en særlig tanke til Henrik
Fabricius, vores allesammens banemand, der efter kort tids sygdom sov stille ind den 25. oktober 2020.

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Villy Rasmussen blev i lighed med tidligere år foreslået som dirigent. Forslaget blev tiltrådt af både Villy
og generalforsamlingen.
Henrik Dich blev både foreslået og valgt som referent.
Som stemmetællere blev valgt “Jens” og “Dennis” for hhv. højre- og venstre flanke af forsamlingen.
Dirigenten gennemgik herefter foreningens formalia for generalforsamling og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
47 stemmeberettigede medlemmer var mødt på dagen, svarende til udleverede stemmesedler.

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf
Grunden den manglende stemme fra formanden tog Torben Jensen ordet og redegjorde for
ledelsesberetningen, herunder det forgangne år, som ligesom det forgangne havde været præget af
COVID-19.
Årets resultat endte samlet set 913 på tkr. før allokering/hensættelse af 715 tkr. til renovering af
klubhuset i henhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning. Årets resultat er stort set som forventet og
positivt påvirket af modtagne hjælpepakker.
Antallet af medlemmer er for første gang i en årrække faldet. Det samlede indberettede medlemstal for
2020 udgjorde 3.594 medlemmer mod 4.121 i 2019. En del af faldet vurderes at være relateret til
regeringens nedlukning af Danmark, herunder KFK og til dels oprydning i medlemskartoteket.
Fra midt marts måtte vi lukke som følge af Corona og primo maj genåbnede KFK for medlemmer, men
med skærpede retningslinjer og mulighed for skydning ved tilmelding. Senere åbnede vi også for ikke
medlemmer og kunne i efteråret holde åbent som normalt, men fortsat med restriktioner.
I samarbejde med unionen og Fitasc besluttede vi at udskyde det internationale GP i Compak Sporting til
2021. Henover sommerferien og sensommeren afviklede vi Klubtræning og vores Klubmesterskab blev
ligeledes afviklet nogenlunde som normalt. Klubtræning fortsætter i 2021. Vi måtte desværre aflyse vores
juleskydning, da smitten atter var stigende.
Konceptet med mørkeskydning og dagens ret, var desværre heller ikke muligt, men vi håber at kunne
fortsætte successen i 2021.
Udviklingscenter KFK, vores talentudviklingsmiljø for juniorer på OL-disciplinerne Skeet og OL-Trap, er
kommet super godt fra start med 5 skytter i Skeet og 2 på OL-Trap. Der er etableret et fantastisk
samarbejde med Skytteunionen og Landstræner Tore Brovold, som støtter vores trænere, for at sikre de
bedste betingelser for vores unge talenter.
Dialog med DGI om et samarbejde på ungeområdet har været sat på hold i 2020 og er derfor fortsat under
udarbejdelse.
Foreningen beskæftigede den 31. december 2020 4 fuldtidsansatte, 3 deltidsansatte og 3
provisionslønnede medarbejdere i KFK. Ved udgangen af marts sendte vi to ansatte hjem på 5 dages
afspadsering og i henhold til Trepartsaftalen, søgte vi den midlertidige lønkompensation.
I oktober mistede vi desværre vores baneassistent Henrik til cancer. Han døde efter kort tids sygdom.
Æret være hans minde! Med fantastisk hjælp fra Mikkel Petersen, Jesper Hansen og Henry fik vi dækket
alle vagter og sidst på året påbegynde vi rekruttering af en ny baneassistent, med hjælp fra et
rekrutteringsbureau. Vores nye baneassistent starter i 2021.
Chila og Søren har gennem hele 2020 udgjort det faste personale i shoppen og de har i weekenderne været
stærkt suppleret af Dianna og Laura. Fra bestyrelsens side sætter vi pris på, at vi har et stærkt hold i
shoppen som blandt sikrer en god service til vores medlemmer på dage hvor andre har fri.
Fra bestyrelsen skal lyde en kæmpe tak til alle medarbejdere i KFK. I bidrager alle til, at KFK er en
velsmurt maskine til gavn og glæde for alle brugere af KFK.
Under nedlukningen i foråret var personalet på arbejde og fik renoveret anlægget, så det fremstod
præsentabelt til genåbningen. Der blev ryddet op og bygget nye flytbare huse på sporting banerne,
herunder renovering af el og wifi. Græsplænerne blev udbedret, der blev drænet og lagt vandledning for at
gøre klar til den nye pavillon til Naturstyrelsen. Eksisterende huse og tårne blev renoveret og beklædt,
ligesom alle huse på begge jagtbaner blev træbeskyttet.

Den nye pavillon, til Naturstyrelsens afvikling af jagtprøver, står klar og ibrugtages i april 2021. Vi
afventer fortsat byggetilladelse til den nye maskinhal, som skal erstatte containerpladsen.
2020 var, til trods for Corona, endnu et år med flotte præstationer fra vores skytter og vi er som altid
meget stolte af jeres indsats og engagement. Støtte konceptet er suspenderet grundet Corona, hvilket
betyder at der ikke udbetales støtte i 2021 på baggrund af resultaterne fra 2020.
Der henvises til ledelsesberetningen for fremhævelse af de forskellige medlemmers præstationer.
Den samlede beretning blev taget til efterretning.

3. Kassererens beretning og godkendelse af årsregnskabet
Kasserer, Tania Merkel Jensen, fremlagde regnskabet i hovedtal, herunder blev der redegjort for
overskudsdisponering og allokering til særlig reserve, som er udtryk for opsparing til renovering af
klubhus jf. tidligere generalforsamlingsbeslutning.
Der henvises til årsregnskabet for yderligere information.
Kassereren orienterede om bestyrelsen havde afholdt ugentlige telefonmøder i den første periode efter
Covid-19 indtræden. Kassereren orienterede om visse af de tiltag der er truffet på baggrund af regeringens
restriktioner, herunder at KFK blev lukket ned samtidig med det øvrige Danmark.
Resultatet for 2021 forventes påvirket negativt grundet tvunget nedlukning, aflysning af konkurrencer og
generelt reduceret aktivitet - dog er vurderingen at resultatet ender positivt som bl.a. er drevet af
hjælpepakker som der løbende søges.
Likviditets- og kapitalberedskabet vurderes som tilstrækkeligt og har ikke været truet under
nedlukningen.
Beretning blev taget til efterretning og årsregnskabet blev godkendt. Jens Bitsch (intern revisor)
kvitterede for høj kvalitet i regnskabsmaterialet og bogføringen var med få fejl.
Der var ingen spørgsmål til årsregnskabet.

4. Fastsættelse af næste års kontingent
Kontingent for det kommende år blev foreslået fastholdt/uændret.
Forslaget blev vedtaget.

5. Eventuelle forslag
1. Forslag til ændring instruktørguide - stillet af Jan Ovensen
Jan Hemmingsen bad om indledningsvist om ordet og forholdt sig indledningsvist undrende over det
stillede spørgsmål.
Forslagsstiller begrundede herefter sin motivation for forslaget. Det blev indledningsvist nævnt, at
forslaget havde været indstillet til formanden for instruktørudvalget tidligere - men var blevet afvist.
Den primære årsag fra stillers side var incitaments båret, således flere instruktører ville påtage sig
yderligere hold/opgaver såfremt vederlæggelsen herfor blev øget og ændret.

Formanden for instruktørudvalget begrundede bestyrelsens indstilling til afvisning af forslaget. Først og
fremmest var forslaget af driftsmæssig relevans og ikke op til generalforsamlingen af sagsbehandle.
Sekundært blev der argumenteret for indsatsen fra instruktørerne skal anses for værende en frivillig
indsats i foreningens interesse. Under den nuværende ordningen kompenseres instruktører med støtte til
dyrkelse af deres sport.
Jens Bitch støttede op om bestyrelsens indstilling om afvisning af forslaget og henviste til behandlingen
kunne ske på et kommende instruktørmøde.
John Hansen tog ordet og støttede tillige op om bestyrelsens indstilling. John Hansen omtalte, at han var
tidligere formand for bestyrelsen og udfordringen med vederlæggelse af instruktører havde været drøftet
og afklaret tidligere. John fremhævende en latent risiko for beskatning af instruktørernes vederlæggelse
såfremt det kan kategoriseres som lønindkomst.
Forslagsstiller tog til genmæle og omtalte, at forslaget havde været stillet tidligere og var dengang blevet
afvist.
Jan Hemmingsen tog til genmæle og fastholdt sin indstilling om forslaget skulle afvises.
Dirigenten vurderede der var behov for en afstemning om det stillede forslag.
Med 5 stemte for og 42 imod, blev forslaget afvist.

6. Valg til bestyrelse
Den opstillede formand, Søren Hjortflod, satte ord på sin motivation for sit kandidatur. Søren selv er aktiv
skydende. I selvrefleksionens tegn vurderede Søren dog, at hans evner som skytte ikke var på niveau med
den afgående formands.
Den primære bevæggrund for Sørens kandidaturet er interessen for skydning. Dertil kommer, at KFK er
en stor og spændende forening som drives i et komplekst miljø med involvering af en række offentlige
instanser, herunder Politi, Natur- og Fødevarestyrelse mv.
Der var hverken indsigelser eller andre kandidater og Søren blev valgt enstemmigt og klappet ind i på
formandsposten.
Med hensyn til valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Jan Ovesen foreslået som medlem. Jan
tiltrådte indstillingen og var indstillet på valg.
Dirigenten afkrævede herefter skriftlig afstemning grundet kampvalg.
Valget blev som følger:
Uffe Gedde (indstillet af bestyrelsen)

45 stemmer

Ole Bruun (indstillet af bestyrelsen)

34 stemmer

Jan Ovesen (opstillet på dagen)

10 stemmer

Ugyldige

2 stemmer

7. Valg af suppleanter
Søren Schou

Genvalgt

Svend Burchardt

Genvalgt

Revisor 1, Jens Bitsch

Genvalgt

Revisor 2, Torben Lofort

Genvalgt

Valgene blev enstemmigt vedtaget.

8. Eventuelt
Uffe Gedde tog ordet og takkede Henry Pedersen for hans store og massive indsats for KFK gennem årene
og kvitterede med en gave fra bestyrelsen.
Kasper Holm Nielsen, Driftschef på KFK, bad om ordet ordet og takkede på egne- og medarbejderne på
KFK’s vegne for den ledelse som Henry har ydet i sin valgperiode og kvitterede med en gave fra
personalet.
John Hansen tog ordet på vegne af Dansk Skytte Union og takkede for alle de uenigheder som han og
Henry gennem tiderne har drøftet og for alle de kompromisser som de to var nået frem til på alle muligeog umulige udfordringer. John supplerede med et par anekdoter som beskrev Henry og alle kunne
genkende Henry i de beskrevne situationer.
Henry Pedersen tog til genmæle og takkede for 8 gode år. Som den passionerede skytte og KFK-mand som
Henry er, lovede han at deltage aktivt som skytte og bidrage med frivilligt arbejde til både medarbejdere
og bestyrelse.
Der blev efterfølgende fremsat et ønske om at gøre hjemmeside mere informativ og anvendelig. Kasseren
tog ordet og præsenterede kort de igangværende planer som netop omfatter opdatering af bl.a.
hjemmeside og medlemskartotek mv. Tiltagene forventes implementeret inden udgangen af 2021.
Den afgående formand greb mikrofonen på falderebet og bad generalforsamlingen hylde Jesper Hansen
for hans seneste bedrifter (OL 2020 sølv i Skeet) - til stor glæde for forsamlingen.
Intet yderligere at bemærke.

Afslutning
Dirigent og referent afsluttede mødet og takkede for god ro orden.
København den 2. september 2021 kl. 20:15

Henrik Dich

