Københavns Flugtskytte Klub

REFERAT – BESTYRELSEN
Bestyrelsesmøde KFK 18. november 2021
Tid og sted Torsdag d. 18. november 2021 på KFK
Referent

Jens Behrens (JBe)

Deltagere

Søren Hjortflod (SH)
Tania Merkel Jensen (TMJ)
Ole Bruun (OB)
Svend Burchardt (SB)
Uffe Gedde (UG)
Driftsleder Kasper Holm Nielsen (KHN)
Jens Behrens (JBe)
Søren Schou (SS)

Afbud

Henrik Kofod Dich (HD)
Torben Lund Jensen (TJ)

Kopi til

Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste
Møde

Lørdag d. 5. februar 2022 08:30 på konferencecenter
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0. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
Der var ingen bemærkninger til referatet

1. Siden sidst (JBe)
Do/Done liste pr. dags dato gennemgået og opdateret
Driftsudvalg; JBe; 354; ; Procedure for blytilladelser; OB; Åben
Driftsudvalg; KHN; 364; ; Supplering af Protrænere i 2020; SH,JBe; Åben
Driftsudvalg; JBe; 375; ; Klarlæggelse af ændret tilkørsel til hundelufter området; JBe; Åben
Driftsudvalg; KHN; 376; ; Aftale om jægerforbundets skydevogn; ; LUKKET
Driftsudvalg; JBe; 379; ; Kontakt til DSkyU angående momskompensation; HD; Åben
Driftsudvalg; HD; 383; ; Opstart af Arbejdsmiljøudvalg; ; LUKKET
Driftsudvalg; HD; 384; ; Færdiggørelse af udvalgenes rammebudgetter; ; Åben
Driftsudvalg; HD; 385; ; Omlægning af indeståender til værdipapirer; ; Åben
Driftsudvalg; KHN; 387; ; Udbedring af beklædning af sekretariat; ; Åben
Driftsudvalg; KHN; 390; ; Etablering af dør mod vestligt halvtag; ; Åben
Driftsudvalg; KHN; 391; ; Budget for etablering af indskudsbane; ; Åben
Driftsudvalg; OB; 393; ; Regelændring: Halvautomater skal bæres med åben lås og synlig markering; ;

Åben
Driftsudvalg; SH; 394; ; Definition af æresmedlemsskab KFK; ; Åben
Sportsudvalg; TMJ; 380; ; Undersøgelse folkeoplysende forening; ; Åben
Sportsudvalg; UG; 381; ; Støttekoncept 2021/22; Sportsudvalget; Årsskiftet
Sportsudvalg; UG; 396; ; Forslag fra DGI til samarbejde omkring rekruttering via tilbud om

flugtskydningsintroduktion; ; LUKKET
KFK kan ikke stille nødvendigt mandskab
Sportsudvalg; UG; 397; ; KFK som internationalt skydecenter (5 kombi baner med blytilladelser); ;
Åben
Sportsudvalg; UG; 398; ; Bredde/OBS trænings koncept; ; Åben

Københavns Flugtskytte Klub

Side 3 af 6

2. Regnskaber (TMJ)
Kvartalsvis økonomiopfølgning Q3 gennemgået. Resultatet er naturligt påvirket af Corona krisen. På
baggrund af situationen er årets drift stærkt usikker, men et positivt driftsresultat forventes dog.

3. Næste Møde og mødeplan 2021
På heldagsmødet laves mødeplan 2022 under hensyntagen til ny arbejdsform.
Heldagsmøde:

Lørdag d. 5. februar 2022 08:30
– Søndag 6. februar 2022 10:00 Afholdes på konferencecenter

Ny struktur for bestyrelsesarbejdet er indført. Formændene for de 2 hovedudvalg (Sportsudvalget UG
og Driftsudvalget HD) tilser derfor, at der afholdes møder i udvalgene senest 2 uger før ordinære
bestyrelsesmøder. Udvalgene søger så vidt muligt at forelægge bestyrelsen gennemarbejdede
beslutningsgrundlag til bestyrelsens stillingtagen. Disse forslag kanaliseres gennem JBe.

4. Sportsudvalget (UG)
Sportsudvalg: Formand UG, medlemmer TMJ, SB
Ny hjemmeside
igangsættes mellem jul og nytår
Støttekoncept
er gennemgået; der er nye tanker og små ændringer / vi kan også kører videre med samme
støttekoncept da det nuværende kun har kørt i to år, og vel og mærke i de sidste to år hvor vi har haft
Corona. Sportsudvalget arbejder videre med fremlæggelse af udviklingsdelen af konceptet, fremlægges
på heldagsmødet.
Rammebudget for 2022
Der er vedlagt rammebudget for Sportsudvalg samt for særskilt budget GP Sporting 2022. Sidstnævnte
budget er det oprindelige budget uden tilretning af nuværende gældende priser. TMJ fremsender nyt
rammebudget.
Kalendermøde
d. 27/11, Kent Simonsen er fratrådt sin formandspost for flugtsektionen i DskyU, Kuno varetager
denne post pt. til der findes en anden. Kalendermøde er derfor aflyst i november, og der afventes på nyt
udspil til dette møde.
Vision for KFK som et internationalt anlæg DD397
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Fremtidens KFK. Copenhagen Internationale Shooting Range / hver er der i det for os - hvad er der i
det for vores medlemmer. Drøftes videre på heldagsmøde.
4.1 Kommunikation (KHN)
Webmaster: PK
Mailsystem: Vakant
Facebook: TMJ, KHN
Instagram: TMJ, koden savnes
TMJ og TJ har møde med leverandør om hjemmeside mv.
Intet nyt om området.
4.2 Disciplinudvalget (UG)
Udvalgsformand UG, medlemmer SB, HP, TMJ, Christian Kruse, Erik Duus
Disciplinudvalg består af udvalgte medlemmer af KFK, der repræsenterer KFK i de enkelte discipliner,
som disciplinansvarlige. De disciplinansvarlige skal bl.a. medvirke til planlægning og afvikling af
stævner, give input og billedmateriale til facebook opslag, bidrage til udvikling af disciplinerne og ikke
mindst være gode ambassadører for KFK.
Intet nyt fra udvalget.

5. Driftsudvalget (HD)
Driftsudvalg: Formand HD, medlemmer SS, TJ, OB, JBe
Driftsudvalget måtte desværre aflyse sit møde uden mulighed for nyt møde før dagens
bestyrelsesmøde.
Økonomiopfølgning
Kvartalsvis økonomiopfølgning Q3 gennemgået
Budget 2022
Arbejdsfordeling, udsat pga. HD fravær.
Ændring af arbejdsopgaver
Chila får ændrede opgaver og indgår i SKV behandling og booking. HD bør medvirke ved
planlægningen.
Arbejdsmiljørepræsentant
Det er højt sat 8 ansatte der tæller, så derfor er KFK ikke forpligtet til at oprette en
arbejdsmiljøorganisation. Møde med personalet afholdes desuagtet.
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Henvendelse fra jagtskydning.nu
Carsten Villumsen har henvendt sig vedr. pro-træning. Der afsættes tid på heldagsmødet til behandling
af henvendelsen fra Carsten Villumsen og fra øvrige interesserede i pro-træning.
5.1 Behandling af sager fra driftsleder (KHN)
Budget for etablering af indskudsbane, henvist til driftsudvalget
Budget/estimat for yderligere omkostninger til opførelse af maskinhal, henvist til driftsudvalget
Forsikringscheck fremlagt. Vi accepterer det fremsendte.
Ny truck beskadiget, er sendt til rep.
10 kastemaskiner er ankommet og under montage.
Ny udsugning og nyt komfur anskaffet.
Ammunitionssituationen er under kontrol, vi forventer at have nok.
Naturstyrelsen har brugt pavillonen 30 dage i løbet af efteråret.
Sidste arbejdsdag i år er 20. december 2021.
Beretning taget til efterretning.
5.2 Miljø (JBe)
JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen
Samarbejdsaftale med By & Havn angående støjdæmpning affødt af byggeri på Stejlepladsen:
Arbejde omkring visualisering af støjvolden er færdiggjort og blev præsenteret.
Der afholdes snarest møde med Naturstyrelsen omkring følgende emner:
Lodsejerfuldmagt vedr. støjvold
Træfældning ifm. opførelse af maskinhal
Reklametilladelse ifm. GP
Der er modtaget brev fra politiet omkring opbevaring af våben og ammunition. Brevet indeholder
skærpede krav og en umulig kort tidsfrist. Status på opbevaring af våben og ammunition blev
gennemgået, den mest sandsynlige løsning er at søge dispensation og efterfølgende indbygge bunker i
maskinhal. Politiet har bevilget dispensation til containeropbevaring indtil ultimo 2022.
5.3 Instruktør (OB)
Instruktør ansvarlig OB
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Udfordringer i instruktørkorpset med at få besat vagter. Der afsættes tid til diskussion af
instruktørkorpset på heldagsmødet, OB laver oplæg til vedtagelse.
Instruktørmøde 16. december 2021 afholdes, men der holdes omhyggeligt øje med Coronaudviklingen.
5.4 Arbejdsmiljøudvalget (HD)
Udvalgsformand HD, medlemmer Driftsleder og medarbejderrepræsentant
KFK er ikke forpligtet til at oprette en arbejdsmiljøorganisation, udvalget nedlægges.

6. Ordensudvalget (JBe)
Formand JBe, medlemmer Dennis Andersen, Dan Saugstrup
Udvalget har en verserende sag med medlem, som indgår i instruktørkoprpset. Der har dags dato været
afholdt samtaler med parterne. På basis af disse samtaler har Ordensudvalget besluttet at anbefale
følgende til vedtagelse i bestyrelsen:
Medlemmet idømmes en betinget eksklusion af Københavns Flugtskytte Klub. Eksklusionen vil træde i
kraft såfremt medlemmet gentager sine chikanerende adfærd over for foreningens medlemmer, ansatte
eller gæster på KFK. Den betingede eksklusion er ikke tidsbegrænset. Ordensudvalget anbefaler
derudover at instruktørudvalget overvejer medlemmets fortsatte medlemskab af instruktørkorpset på
baggrund af hans særdeles uovervejede udtalelser, som potentielt vil kunne påføre KFK et ansvar over
for tredjepart såfremt medlemmet fremtræder som repræsenterende KFK. Bestyrelsen har på den
baggrund besluttet at medlemmet skal udtræde af instruktørkorpset.
Ordensudvalget undersøger muligheden for indmeldelse af tilsvarende sager via DkSkyU eller DIF
således at fremadrettede indgivelse af klager kan foregå mere trygt. Klager understregede det
væsentlige i, at det blev klart for alle medlemmer at adfærd som medlemmets er uacceptabel på KFK.
SH og JBe tager en samtale med medlemmet for at tilsikre at den pågældende forstår alvoren i sagen.
Bestyrelsen besluttede at følge Ordensudvalgets anbefaling.

7. Eventuelt (Alle)
7.1 Ingen punkter til eventuelt (Alle)
-

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

