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REFERAT – BESTYRELSEN
Konstituerende bestyrelsesmøde KFK 9. september 2021
Tid og sted Torsdag d. 9. september 2021 på KFK
Referent

Jens Behrens (JBe)

Deltagere

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

Afbud

-

Kopi til

Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste
Møde

Torsdag d. 18. november 2021 kl. 18:00 på KFK

Agenda
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
Formanden har ordet (SH)
Konstituering (Alle)
Siden sidst (JBe)
Regnskaber (TMJ)
Næste Møde og mødeplan 2021
Sportsudvalget (UG)
6.1 Kommunikation (KHN)
6.2 Disciplinudvalget (UG)
7. Driftsudvalget (HD)
7.1 Behandling af sager fra driftsleder (KHN)
7.2 Miljøudvalget (JBe)
7.3 Instruktørudvalg (OB)
7.4 Arbejdsmiljøudvalget (HD)
8. Ordensudvalget (JBe)
9. Eventuelt (Alle)
9.1 Ingen punkter til eventuelt (Alle)
10. Godkendelse af referat
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0. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
Der var ingen bemærkninger til referatet

1. Formanden har ordet (SH)
Gensidig forventningsafstemning gennemført.

2. Konstituering (Alle)
Funktionsbeskrivelse (”KFK Struktur Revision 9 SEP 2021”) gennemgået og opdateret.

3. Siden sidst (JBe)
Do/Done liste pr. dags dato gennemgået og opdateret
JBe; 354; ; Procedure for blytilladelser; OB; Åben
KHN; 364; ; Supplering af Protrænere i 2020; SH, JBe; Åben
KHN; 365; ; Tilpasning af forsikringsdækning; ; LUKKET
Møde afholdt med TopDanmark, fremlægges på næste driftsudvalgsmøde
JBe; 375; ; Klarlæggelse af ændret tilkørsel til hundelufter området; JBe; Åben
KHN; 376; ; Aftale om jægerforbundets skydevogn; ; LUKKET
Skydevognen kan ikke benyttes på KFKs område
JBe; 378; ; Byggetilladelse maskinhal; OB; LUKKET
JBe; 379; ; Kontakt til DSkyU angående momskompensation; HD; Åben
TMJ; 380; ; Undersøgelse folkeoplysende forening; ; Åben
UG; 381; ; Støttekoncept 2021/22; Sportsudvalget; Årsskiftet
HD; 383; ; Opstart af Arbjdsmiljøudvalg; ; Åben
HD; 384; ; Færdiggørelse af udvalgenes rammebudgetter; ; Åben
HD; 385; ; Omlægning af indeståender til værdipapirer; ; Åben
KHN; 387; ; Udbedring af beklædning af sekretariat; ; Åben
KHN; 389; ; Billygoat til opsamling af lerduestumper; ; LUKKET
Har været på prøve og fundet for let
KHN; 390; ; Etablering af dør mod vestligt halvtag; ; Åben
KHN; 391; ; Budget for etablering af indskudsbane; ; Åben
OB; 393; ; Regelændring: Halvautomater skal bæres med åben lås og synlig markering; ; Åben
SH; 394; ; Definition af æresmedlemsskab KFK; ; Åben
KHN; 395; ; Detaljer vedr. Forslag om udskiftning af Duematic maskiner ældre end 15 år; ; LUKKET
KHN har bestilt maskiner
UG; 396; ; Forslag fra DGI til samarbejde omkring rekruttering via tilbud om
flugtskydningsintroduktion; ; Åben
UG; 397; ; KFK som internationalt skydecenter (5 kombi baner med blytilladelser); ; Åben
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Åbne Do/Done punkter henføres til de respektive udvalg:
Driftsudvalg; JBe; 354; ; Procedure for blytilladelser; OB; Åben
Driftsudvalg; KHN; 364; ; Supplering af Protrænere i 2020; SF,JBe; Åben
Driftsudvalg; JBe; 375; ; Klarlæggelse af ændret tilkørsel til hundelufter området; JBe; Åben
Driftsudvalg; KHN; 376; ; Aftale om jægerforbundets skydevogn; ; Åben
Driftsudvalg; JBe; 379; ; Kontakt til DSkyU angående momskompensation; HD; Åben
Driftsudvalg; HD; 383; ; Opstart af Arbjdsmiljøudvalg; ; Åben
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; SF; 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; ; Åben
Sportsudvalg; UG; 397; ; KFK som internationalt skydecenter (5 kombi baner med blytillad elser); ;
Åben
Sportsudvalg; UG; 398; ; Bredde/OBS trænings koncept; ; Åben

4. Regnskaber (TMJ)
Regnskab ultimo August 2021 fremlagt. Resultatet er naturligt påvirket af Corona krisen. På baggrund
af situationen er årets drift stærkt usikker, men et positivt driftsresultat forventes dog.

5. Næste Møde og mødeplan 2021
På heldagsmødet laves mødeplan 2022 under hensyntagen til ny arbejdsform.
Ordinært BM:

Torsdag d. 18. november 2021 kl. 18:00

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.

6. Sportsudvalget (UG)
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Sportsudvalg: Formand UG, medlemmer TMJ, SB
Sportsudvalget indstiller at følgende budget for udvalgets aktiviteter godkendes af bestyrelsen
Kastemaskiner
Støttekoncept
Udviklingscenter København
Juniortræning
Klubtræning
Træneruddannelse
OL-Støtte Jesper Hansen
Uforudsete udgifter
Samlet budget for 2021

300.000 kr.
100.000 kr.
80.000 kr.
50.000 kr.
25.000 kr.
25.000 kr.
50.000 kr.
20.000 kr.
650.000 kr.

Bemærk venligst at bemeldte 300.000 kr til kastemaskiner er godkendt på bestyrelsesmødet 12. august
2021 med affødt DD395.
Bevilget.
Stævnebudgetter udestår.
Vision for KFK som et internationalt anlæg DD397
Sportsudvalgets vision for KFK er et internationalt anlæg med 5 kombi-baner (Sporting, Skeet, OLTrap, Nordisk Trap) og mulighed for at afholde EM, VM og World Cups i bl.a. ISSF/ESC regi.
Vi bor i hjertet af København og det er derfor oplagt at vi får international status. Det vil desuden
bidrage til vores eksistensberettigelse.
Da arbejdet med støjdæmpning betyder at vi skal fremrykke baner mv. vil det være det oplagte
tidspunkt at begynde at kigge på det. Klubhuset samt placering af dette skal også tænkes ind i projektet.
Muligt igennem samarbejde med, DSkyU, DIF, Team Danmark og Team Copenhagen og øvrige
investorer.
Sportsudvalget indstiller, at der nedsættes en projektgruppe med relevante deltagere. Sportsudvalget
udarbejder et oplæg til heldagsmødet, herunder indledende verifikation af øvrige interessenters
(DSkyU, DIF, Team Danmark og Team Copenhagen) indstilling til projektet.
Støttekoncept DD381
Støttekonceptet suspenderes i 2021 grundet Covid-19 restriktioner med få konkurrencer med begrænset
mulighed for deltagelse.
Medaljebonus fastholdes dog i 2021.
Nyt støttekoncept for 2022 udarbejdes og godkendes på årets sidste bestyrelsesmøde, DD381
Bredde/OBS trænings koncept DD398
Etablering af bredde/OBS træning i 2022 med fokus på senior skytter, der skyder konkurrencer.
Konceptet er for alle klasser og alle etableres i alle discipliner.
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Struktureret juniortræning i alle discipliner, herunder Skeet og OL-Trap som fødekæde til
Udviklingscenter København. Der arbejdes fortsat på at indgå et samarbejde med Team Copenhagen.
Konceptet videreudvikles og forventes indstillet til bestyrelsen inden årets udgang, DD398
6.1 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.
6.2 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.

7. Driftsudvalget (HD)
Driftsudvalg: Formand HD, medlemmer SS, TJ, OB, JBe
Udvalget holdt sit seneste møde 23. august 2021
Økonomiopfølgning
Økonomiopfølgning udarbejdes kvartalsvist og vi indstiller til bestyrelsen får meddelelse herom og
spørgsmål kan rettes til kassereren.

Der henvises til årsregnskabet for beskrivelse af regnskabsprincipper med følgende undtagelser:
a. Vareforbrug patroner og lerduer opgøres hel- og halvårligt på baggrund af lageroptælling.
Vareforbruget skønnes ved hhv. første- og tredje kvartal. Anvendte dækningsgrader oplyses.
b. Vareforbrug til køkkenet opgøres årligt ved regulering for evt. varelager. Indkøb til shoppen
registreres derfor løbende som direkte vareforbrug.
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Der henstilles bestyrelsen accepterer det stillede forslag om fast kvartalsvis rapportering. Frist for
rapportering aftales med kasseren.
Bestyrelsen fulgte udvalgets indstilling.
Budget
Det oprindelige budget for 2021 er vedhæftet og danner grundlag for økonomiopfølgningen.
Formanden for driftsudvalget har 24/8-2021 skriftligt bedt formanden for sportsudvalget om at
udarbejde budget/estimat for de forskellige sportslige aktiviteter som forventes gennemført i 2021 og
2022 og gerne længere ud i fremtiden. Assistance til opbygning af budgetter tilbudt.
Atletkonti
Dk Skytteunion ved Jens Møllenberg har opfordret juniorskytterne til at søge sponsorater med henblik
på klubberne skulle administrere sponsoraterne på atletkonti. HD har forgæves forsøgt at fange Jens på
telefon for uddybning. HD har i forlængelse heraf rettet henvendelse til formanden for sportsudvalget
med henblik på koordinering af indsamling af et beslutningsgrundlag der kommer hele vejen rundt.
Der arbejdes herpå og det aftales internt mellem udvalgene om hvem der indstiller til bestyrelsens
godkendelse/afvisning.
Driftsudvalget har følgende som indstilles til bestyrelsens godkendelse:
Indkøb af teleskoplæsser
Se bilag KFK Kramer 1245.
Driftslederen vurderer vores nuværende frontlæsser er nået "reperationsalderen" (årgang 2014) og der
forestår et større vedligehold - alternativt et større nedbrud. På den baggrund har driftslederen indhentet
2 tilbud (Snertinge (400 tkr. estimeret) og Øbakke (364 tkr. tilbud)) og vurderer tilbuddet fra Øbakke
som værende det bedste.
En af fordelene ved Øbakkes tilbud er, at det ekstraudstyr som vi har til den gamle maskine kan
genbruges.
Vi drøftede muligheden for leasing frem for køb. I den anledning foretog vi følgende økonomiske
betragtning:
Ny maskine koster (ekskl. moms) 364 tkr. og vi får 135 tkr. for den gamle = værditab 229 tkr. på 7 år svarende til 33 tkr. årligt (41 tkr. inkl. moms). Det vurderes ikke muligt at kunne opnå en tilsvarende
finansiering ved leasing og vores nuværende likviditetsberedskab (negative renter af indestående) er
tilstrækkeligt til opkøbet.
Vi indstiller til bestyrelsen tiltræder den foreslåede byttehandel på 286.250 kr. inkl. moms. I den
anledning skal det bemærkes, at vi i udvalget henstiller til en skarp forhandling pågår med henblik på at
få den samlede pris reduceret og i den forbindelse, at vi betaler kontant.
Bevilget af bestyrelsen til driftsleders snarlig udførelse.
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Maskinhal
Se Tilbud_1544.
I forlængelse af modtaget byggetilladelse har Driftslederen rakt ud til Straxbyg, hvis tegninger og
tilbud dannede grundlag for ansøgningen om byggetilladelse. Staxbyg blev i øvrigt valgt efter en
udbudsproces i 2020.
Der er foretage få ændringer i det oprindelige tilbud men stålpriserne er som bekendt steget i
Coronaperioden.
Driftslederen har fået til opgave at udfærdige et budget/estimat for yderligere omkostninger til
opførelse af hallen som forventes forelagt bestyrelsen snarest.
Vi indstiller til bestyrelsen godkender investeringen i hallen og at betaling, grundet KFK's nuværende
udfordringer med betydelige likviditsreserver, betales kontant.
I den forbindelse henstiller vi til, at muligheden for kontantbetaling lægges til grund for en yderligere
forhandling.
Bevilget af bestyrelsen til driftsleders snarlig udførelse. JBe og OB står til rådighed for kontakt til Sven
Norup omkring trærydning.

7.1 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, henvist til driftsudvalget.
Der er bestilt 10 nye maskiner til udskiftning.
Udfordringer omkring FITACS Grand Prix uge 26/2022 diskuteret, herunder sammenfald med Tour de
France. Forventeligt 200 deltagere. Konceptet skal være som 2020. Arrangementet søges gennemført.
Beretning taget til efterretning.
7.2 Miljø (JBe)
JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen
Samarbejdsaftale med By & Havn angående støjdæmpning affødt af byggeri på Stejlepladsen:
Arbejde omkring visualisering af støjvolden pågår i samarbejde med Sweco.
Der er modtaget brev fra politiet omkring opbevaring af våben og ammunition. Brevet indeholder
skærpede krav og en umulig kort tidsfrist. Vi skal formodentligt bruge en sagfører til at tilbagevise de
fremsatte krav, som umiddelbart ikke synes at have grund lag i eksisterende lovgivning på området, OB
kontakter indledningsvist politiet.
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7.3 Instruktør (OB)
Instruktør ansvarlig OB
Der har været afholdt instruktørmøde 7. september 2021. Positiv stemning.
7.4 Arbejdsmiljøudvalget (HD)
Udvalgsformand HD, medlemmer Driftsleder og medarbejderrepræsentant
Intet nyt fra udvalget.

8. Ordensudvalget (JBe)
Formand JBe, medlemmer Dennis Andersen, Dan Saugstrup
Udvalget har en verserende sag, der forventes indkaldt til møde med parterne indenfor de nærmeste
uger.

9. Eventuelt (Alle)
9.1 Ingen punkter til eventuelt (Alle)
-

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

