Referat af KFK’s generalforsamling 2020
Den 12. november 2020 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Københavns Flugtskytteklub
(KFK) i Adina Apartment Hotels, Amerika Plads 7, 2100 København Ø’s 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. Eventuelle forslag
a.
Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægter.
6. Valg til bestyrelse
a.
Næstformand – Jens Behrens
Villig til genvalg
b.
Kasserer – Tania Merkel Jensen
Villig til genvalg
c.
Torben Lund Jensen
Villig til genvalg
Henrik Kofod Dich
Villig til valg
7. Valg af suppleanter og revisorer
Suppleant 1 – Søren Schou
Villig til genvalg
Suppleant 2 – Svend Burchardt
Villig til valg
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 og orienterede kortfattet om udskydelsen af generalforsamlingen var relateret til
regeringens restriktioner foranlediget af Covid-19.
Efterfølgende rejste de fremmødte sig og afholdt et minuts stilhed til ære og minde for dem 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 foreslået og valgt som både referent og stemmetæller.
Dirigenten gennemgik herefter foreningens formalia for generalforsamlingen og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, desuagtet blot tre stemmeberettigede
medlemmer var mødt frem.

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf
Formand HP berettede om året, der havde været et forrygende år rent sportsligt, med masser af flotte
sportslige resultater fra vores skytter, succesfuldt afviklede stævneaktiviteter og renovering af vores
anlæg.

Årets resultat endte samlet set på 619 tkr. efter allokering/hensættelse af 615 tkr. til renovering af
klubhuset i henhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning. Årets resultat er stort set som forventet.
Vi har igen i år konstateret fremgang i antallet af medlemmer. Det samlede indberettede medlemstal for
2019 udgjorde 4.121 medlemmer mod 3.572 ved udgangen af 2018. Det svarer til en stigning på ca. 15%
som skal ses i lyset af sidste års tilgang på ca. 17%.
Udover vores faste medlemmer er vi i øvrigt godt besøgt af ikke-medlemmer. Således har ca. 14.000
personer i løbet af 2019 indløst dagskort
I 2019 fortsatte vi succesen med Klubtræning og ansøgte således foreningspuljen om 3 klubvåben til brug
for vores klubtræning, hvilket blev godkendt. Hermed har vores medlemmer mulighed for at afprøve
våben der er egnet til disciplinerne Skeet, OL-Trap og Sporting. Klubtræning fortsætter i 2020.
I efteråret 2019 lancerede vi konceptet med mørkeskydning og dagens ret til stor fornøjelse for mange.
Den succes fortsætter vi fremover. Grundet regeringens Covid-19 restriktioner vil der dog ikke være
mørkeskydning i 2020.
Bestyrelsen har i samarbejde med Dansk Skytte Union arbejdet på at etablere et Talentudviklingsmiljø for
juniorer på OL-disciplinerne Skeet og OL-Trap. Det trådte i kraft i februar 2020 og er nu i fuld gang, med
4 skytter i Skeet og 2 på OL-Trap.
Dialog med DGI har resulteret i et samarbejde på ungeområdet og vi er nu officielt medlemmer af DGI.
Hvad der reelt kommer ud af samarbejdet ift. ungdommen, er fortsat under udarbejdelse.
Foreningen beskæftigede den 31. december 2019 5 fuldtidsansatte, 3 deltidsansatte og 3
provisionslønnede medarbejdere i KFK. På personalesiden har der i 2019 været en del udskiftning i
banepersonalet, før vi fandt den helt rette person i Jesper Appelquist. Fra bestyrelsens side sætter vi stor
pris på både Jesper og Henriks indsats og glæder os over deres gode makkerskab.
Chila og Søren har gennem hele 2019 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 stor tak til alle medarbejdere i KFK - ikke mindst til vores Driftsleder. I
bidrager alle til, at KFK er en velsmurt maskine til gavn og glæde for alle brugere af KFK. De fortjener en
kæmpe TAK!
I løbet af 2019 er der i henhold til vores plan foretaget en generelt renovering af det samlede anlæg. Dette
for dels at sikre den daglige drift kører så smidigt som muligt og dels for at forlænge levetiden på diverse
skure og maskiner. Den generelle renovering bidrager også til forskønnelse af anlægget, så det fremstår
flot og indbydende.
Af forbedrende tilbage, er der på flere af banerne nedgravet nye kabler, malet fliser, samt installeret nye
højtalere i flotte hjemmelavede standere. Afslutningsvist er visse af kurvene udskiftet og vi har fået nye
skilte sat op.
Anlægget er udvidet med 12 nye 12 volts maskiner, der er jævnt fordelt på banerne. Supplementet er med
til at driftssikre anlægget og understøtter vores muligheder for at afholde større arrangementer og
konkurrencer og i tillæg opnår vi et lavere strømforbrug.
Med suppleringen fik vi også mulighed for at udlåne 3 af vores Duematic maskiner til DM i Compak
Sporting til gavn for skytterne og vores venner i Flejsborg.
I forlængelse af succesen med robotplæneklippere fra tidligere år, supplerede vi i 2019 den ”Vestlig
Jagtbane” med en robotplæneklipper. Udover besparelsen på brændstof, frigiver robotterne også tid for

vores banemedarbejdere, der derved får mulighed for i større omgang at kunne vedligehold vores anlæg i
øvrigt.
2019 var også året, hvor vi måtte tage afsked med vores gamle traktor, der ikke længere kunne klare
presset. Vi besluttede derfor, at udskifte med en ny flot leaset New Holland traktor.
I vores nye lejekontrakt ligger en aftale med Naturstyrelsen om at vi stiller et område og en ny pavillon til
rådighed for jagtprøver. Arbejdet med at etablere disse faciliteter har stået på i en del af 2019.
I løbet af 2019 har der været afholdt 2 dage med Jægerdage på KFK, der var god opbakning til disse
arrangementer.
Vi har som sædvanlig haft jagtprøver i foråret og efteråret, ca. 50 dage. Det er Naturstyrelsen som
afholder jagtprøverne. Der har har KFK altid en hjælper til rådighed, stor tak til Henning og Poul-Erik for
at klare denne opgave.
På Kristi Himmelfartsdag afholdt vi instruktørdag, en rigtig fin dag hvor vores instruktører er i centrum.
En stor tak til alle for jeres indsats gennem hele året. Der har været ca. 6.000 gæster til eventskydning og
der skal udover takken til instruktørerne også lyde en stor tak til Chila, Søren og Kasper for at styre dette.
2019 var et år med flotte præstationer fra vores skytter og vi er som altid meget stolte af jeres indsats og
engagement. Der blev henvist til omtale af de individuelle resultater, som fremgår af omtalen af de
sportslige resultater i ledelsesberetningen i årsregnskabet.
Særskilt blev Jesper Hansens sølvmedalje ved World Cup i Al Ain nævnt samt Jørn Olsens guldmedalje i
Compak Sporting.
Formandens 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.
I nedlukningsperioden har banepersonalet blandt arbejdet med renovering af anlægget opførelsen af den
nye pavillon.
KFK genåbnede i maj under skærpede retningslinjer og aktiviteten har generelt været begrænset
sammenlignet med tidligere år.
Der er søgt lønkompensation (61,8 tkr.), kompensation for faste omkostninger (419,5 tkr.) og
kompensation fra DGI’s hjælpepakke 159,3 tkr.).
Resultatet for 2020 forventes påvirket negativt grundet aflysning af konkurrencer, generelt faldende
aktivitet. Likviditets- og kapitalberedskabet vurderes som tilstrækkeligt og har ikke været truet under
nedlukningen.
Beretning blev taget til efterretning og årsregnskabet blev godkendt. Der var ingen spørgsmål til
årsregnskabet.

4. Fastsættelse af næste års kontingent
Kontingent fastholdes uændret

5. Eventuelle forslag
Bestyrelsen havde fremsendt forslag om præcisering af vedtægterne vedrørende:
1. Forhold til andre organisationer
Det besluttet, at KFK også er underlagt FITASC love og bestemmelser, ligesom det er gældende for ISSF.
Det blev præciseret, at KFK formelt er optaget i DGI.
2. Justering i forhold til ind- og udmelding
Præciseringen blev vedtaget og den afspejler den administrativt anlagte praksis.
3. Overvejelser om præcisering af foreningen er almennyttig
Formålet hermed er, at almennyttige foreninger har mulighed for at opnå momskompensation samt visse
andre fordele. Præciseringen omfatter formåls- og opløsningsbestemmelserne.
Præciseringerne blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelse
Næstformand Jens Behrens

Genvalgt

Kasserer, Tania Merkel Jensen Genvalgt
Torben Lund

Genvalgt

Henrik Dich

Valgt

Valgene blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg af suppleanter
Søren Schou

Valgt

Svend Burchardt

Valgt

Revisor 1, Jens Bitsch

Valgt

Revisor 2, Torben Lofort

Valgt

VAlgene blev enstemmigt vedtaget.

8. Eventuelt
Intet at bemærke

Afslutning
Dirigent og referent afsluttede mødet og takkede for god ro orden.

København den 12. november 2020

Henrik Dich

