Referat af KFK’s generalforsamling 2022
Den 21. april 2022 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.
Jesper Hansen
6. Valg til bestyrelse
a.
Næstformand, Jens Behrens
Villig til genvalg
b.
Kasserer, Torben Jensen
Villig til valg
c.
Bestyrelsesmedlem, Henrik K. Dich
Villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem, Tania M. Jensen
Villig til valg
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 Lohfort
Villig til genvalg
8. Eventuelt
Generalforsamlingen blev åbnet af formand Søren Hjortflod (herefter refereret som SH), der bød de
fremmødte velkommen og orienterede om traktementet.

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 “Robert” og “Henry” for hhv. venstre og højre flanke af forsamlingen.
Dirigenten gennemgik herefter foreningens formalia for generalforsamling og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
30 stemmeberettigede medlemmer var mødt på dagen, svarende til udleverede stemmesedler.

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf
SH indledte med en omtale af bestyrelsens sammensætning, herunder den overordnede opdeling i et
drifts- og sportsudvalg og visse underudvalg. SH opfordrede medlemmerne til at komme med forslag
til bestyrelsens sammensætning og arbejdsopgaver.
Videre fortsatte Søren med fremlæggelse af ledelsesberetningen, hvor 2021 atter var præget af Corona,
som havde betydning for årets indtægter, hjemsendte medarbejdere og aflyste aktiviteter. Der er
ansøgt og modtaget i alt 873 tkr. i Corona hjælpepakker. Ved årets start blev de ansatte sendt hjem og
vi modtog i den anledning 153 tkr. i lønkompensation.

Samlet set kom KFK ud af regnskabsåret 2021 med et overskud på 1,5 mio. kr., hvoraf 750 tkr.
hensættes til renovering af klubhus i henhold til tidligere års generalforsamlingsbeslutning. Resultatet
er bedre end forventet.
Medlemstallet var 3.889 pr. 31 december 2021, hvilket er indberettet til Danmarks Idræts Forbund og
svarer til en stigning på 8,2% mod 2020.
Som følge af Corona måtte anlægget holdes lukket i perioden 1. januar til 3. marts. Det betød aflysning
af flere planlagte aktiviteter, herunder jule- og nytårsskydning. Det årlige Copenhagen Grand Prix i
Skeet og OL-Trap blev aflyst og i samarbejde med Dansk Skytte Union og Fitasc besluttedes det endnu
engang at udskyde det internationale GP i Compak Sporting til 2022.
Bestyrelsen har udover formand, næstformand og kasserer, struktureret sig i to udvalg. Driftsudvalget
der varetager drift af shop, baner, ansatte, miljø og instruktører. Sportsudvalget, der håndterer alle
sportslige aktiviteter som stævner, støttekoncept, talentudvikling, klubtræning mv. Sportsudvalget har
desuden etableret et underudvalg med disciplinansvarlige repræsentanter uden for bestyrelsen.
Chila og Søren har igennem hele 2021 udgjort det faste personale i shoppen og de har i weekenderne
været stærkt suppleret af Dianna og Laura. Dianna flyttede i sommeren 2021 hjem til Jylland og
opsagde derfor sin stilling og holdet i shoppen har siden været suppleret med Simone.
Chila har desværre valgt at opsige sin stilling i 2022 og hun har sidste arbejdsdag ved udgangen af
april. Vi ser fra bestyrelsen frem til at se Chila på banen med haglbøssen – tak til Chila for en stor
indsats gennem mange år og vi ved vi taler på vegne af hovedparten af vores medlemmer.
Den 1. marts 2021 startede Jonas som baneassistent og har sammen med Jesper passet anlæggets
baner og maskiner, så det altid står snorlige til medlemmer og gæster.
Fra bestyrelsens side sætter vi pris på, at vi har så stærkt et hold, der dagligt passer driften af vores
baner og shoppen og sikrer en god service til vores medlemmer. Der skal lyde en kæmpe tak til alle
medarbejdere i KFK.
Den nye pavillon, til Naturstyrelsens afvikling af jagtprøver blev taget i brug i april, til stor glæde for
Naturstyrelsen. Pavillonen og det nye område til afvikling af den praktiske jagtprøve gør, at
Naturstyrelsen kan afvikle væsentligt flere jagtprøver årligt.
Byggetilladelsen til den nye maskinhal, som skal erstatte containerpladsen er modtaget og arbejdet
med træfældning og klargøring af området er i gang. Hallen forventes færdig i løbet af 2022. Der er
projekteret med ammunitions opbevaringsrum i den nye maskinhal, da der kom krav om dette fra
politiet.
Der er renoveret og bygget nye skure til kastemaskiner, samt udskiftet gamle udslidte maskiner til nye
12V maskiner og den gamle Kramer teleskop læsser er byttet til en ny og driftssikker model.
By & Havn påtænker at bebygge Stejlepladserne med boligbyggeri. Stejlepladserne er pt. udlagt til
industriområde og befinder sig i KFK's støjområde, hvor støjen overstiger anvendelse til
beboelsesformål. KFK har derfor indgået en aftale med By & Havn omkring afsøgning af muligheder
for støjdæmpning til et niveau, som muliggør en anvendelse til beboelse. Det har vist sig, at den
nødvendige støjdæmpning kan opnås ved anlæg af en støjvold.
Det påtænkte anlæg vil - ud over at tilgodese Stejlepladsen - også have en positiv indvirkning for
øvrige naboer, som vil opleve en substantiel nedsættelse af støjpåvirkningen fra KFK's anlæg, hvilket
vi sætter meget højt, da vi ønsker at være til mindst mulig gene i nærmiljøet. For nærværende pågår
arbejde med opnåelse af relevante myndighedstilladelser til etablering af den nødvendige
støjdæmpning. Etablering forventes at finde sted indenfor de næste 3-5 år.
Vi har som noget nyt også oplevet leveranceproblemer, ligesom så mange andre og i den forbindelse er
der sat en stopper for større leverancer, hvilket blandt andet har medført, at der er blevet skudt med
forskellige mærker og vi oplever prisstigninger på lerduer og patroner som kommer til at medføre
prisstigninger. Der er fokus på at afsøge markedet og købe billigt ind til fordel for vores medlemmer.

Ordet blev givet videre til Uffe Gedde (formand for sportsudvalget) som fremlagde årets flotte
sportslige resultater for 2021. Der henvises til ledelsesberetningen for specifikation heraf.
Jens Bitsch anmodede om ordet stillede spørgsmål til overvejelserne om tilpasning af bemandingen af
instruktørkorpset for instruktører der ikke har mange vagter. SH svarede, at løsningen på
udfordringen med dækning af vagter er under overvejelser og der skal findes en holdbar løsning.
Den samlede beretning blev godkendt.

3. Kassererens beretning og godkendelse af årsregnskab
Kasserer, Tania Merkel Jensen, fremlagde årsregnskabet for 2021 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.
Beretningen blev taget til efterretning og årsregnskabet blev godkendt.
Jens Bitsch (intern revisor) kvitterede for høj kvalitet i regnskabsmaterialet og en bogføring med få
fejl og en hurtig tilbagemelding på spørgsmål og/eller kommentarer.
Der var ingen spørgsmål til årsregnskabet.

4. Fastsættelse af næste års kontingent
Kontingent for det kommende år blev foreslået fastholdt/uændret.
Henry orienterede om påtænkt kontingentstigning grundet øget betaling til Dansk Skytteunion, som
forventeligt vil medføre betaling fra medlemmerne.
SH besvarede spørgsmålet med bestyrelsen var bekendt med den forventede stigning fra Dansk
Skytteunion og at bestyrelsen ville vurdere behovet for ændring af kontingentet fremadrettet.
Forslaget blev vedtaget.

5. Eventuelle forslag
a. Forslag om gratis kontingent til bestyrelsen
Jesper begrundede forslaget som blev kommenteret af udvalgte medlemmerne og i den forbindelse, at
medlemmer af bestyrelsen principielt kan være medlemmer.
John Hansen foreslog at øge bestyrelseshonoraret til dækning af honoraret. Villy Rasmussen
forklarede de skattemæssige konsekvenser for bestyrelseshonorar og kompensation for omkostninger
og forslaget blev efterfølgende trukket tilbage.
SH udtrykte taknemlighed for forslaget og at vi som bestyrelse var forlegne over tilbuddet da mange
medlemmer lægger en stor indsats for klubben.
Dirigenten vurderede, at det var hensigtsmæssigt med en skriftlig afstemning grundet
bestyrelsesmedlemmerne, som forslaget vedrørte, også var stemmeberettiget.
Med 23 stemmer for, 5 imod og 2 blanke, blev forslaget accepteret.

6. Valg til bestyrelse
a) Jens Behrens, næstformand
b) Torben Jensen, kasserer
c) Henrik Kofod Dich, bestyrelse
Tania Merkel Jensen, bestyrelse

Genvalgt
Valgt
Genvalgt
Valgt

7. Valg af suppleanter
Suppleant 1, Søren Schou
Suppleant 2, Svend Burchardt

Genvalgt
Genvalgt

Revisor 1, Jens Bitsch
Revisor 2, Torben Lohfert

Genvalgt
Genvalgt

Valgene blev enstemmigt vedtaget.

8. Eventuelt
Et medlem satte spørgsmålstegn ved arbejdet med at opkræve et gebyr for aflysning af
eventskydninger. Forslaget har været fremsat tidligere og der blev henvist der allerede eksisterer et
system under Danmarks Jægerforbud som kunne være anvendt.
Torben Jensen orienterede om det nye it-system som vi har implementeret, vil kunne håndtere
forudbetaling. Bestyrelsen følger op herpå og overvejer løsningsmulighederne i det nye setup.
Et medlem udtrykte bekymring over et generelt faldende antal fremmødte til generalforsamlingen.
John Hansen (DSkyU) gav i tillæg udtryk for, at klubånden generelt var faldende både for KFK men
også for andre tilsvarende skydeklubber. Et forslag kunne være at lave noget mere for instruktørerne
som kunne være med til at understøtte korpsånden.
Der blev i den forbindelse stillet forslag om at afholde en årlig fest for medlemmer af KFK som kunne
være med til at understøtte klubånden. Forslaget overvejes og der blev henvist til medlemmer kunne
bidrage/deltage ved kommende stævner mv. og i den forbindelse dermed indgå i klubånden.
Et medlem spurgte ind til betaling af frivillige for deres indsats ved stævner og at der fra politisk side
var ytret ønske om beskatning for frivillig indsats. Forslag blev ikke drøftet yderligere.
Henry Pedersen (tidl. formand) gav udtryk for det nuværende værktøj til opsamling af lerduer er ved
at være udtjent og at der var fremsat forslag til ny maskine. De økonomiske konsekvenser ved
investering i en maskine til løsning af problemet overvejes af bestyrelsen.
Jens Bitch (intern revisor) foreslog orientering om den påtænkte jordvold evt. i lokal avis for at sikre
rettidig kommunikation. Jens Behrens orienterede om bestyrelsen meget gerne vil orientere, men at
der pt. er flere uklarheder. En allerede publiceret artikel om jordvolden blev omtalt, herunder at der
har været flere positive tilbagemeldinger fra læsere.
Et medlem gav udtryk for bekymring om jordvoldens placering og udformning kunne medføre
problemer i forhold til overholdelse af regler for afholdelse af diverse discipliner. Jens Behrens
orienterede om bestyrelsen er opmærksomme på jordvolden ikke må ødelægge sporten og at skytter
mv. vil blive involveret i udformningen.
Et andet medlem spurgte ind til økonomien forbundet med etableringen af jordvolden, herunder
fordelingen mellem KFK, Naturstyrelsen og Københavns Kommune. Jens Behrens orienterede om
KFK er stillet en potentiel økonomisk gevinst i udsigt - men at det på det foreliggende grundlag ikke er
muligt at opgøre denne.

Afslutningsvist blev der spurgte ind til muligheden for køb af blyhagl til stævner hvor der må skydes
med bly. Driftslederen orienterede om det var muligt at købe og anvende bly på dagen og at det var op
til den enkelte at have tilladelse til at transportere bly. Afslutningsvist blev der orienteret om
anvendelse af bly er forbeholdt internationale stævner.
Intet yderligere at bemærke.

Afslutning
Dirigent og referent afsluttede mødet og takkede for god ro orden.
København den 21. april 2022 kl. 20:21

Henrik Kofod Dich

