Københavns Flugtskytte Klub

REFERAT – BESTYRELSEN
Bestyrelsesmøde KFK 31. marts 2022
Tid og sted Torsdag d. 31. marts 2022 kl 18:00 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)
Henrik Kofod Dich (HD)
Torben Lund Jensen (TJ)
Søren Schou (SS)

Afbud

-

Kopi til

Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste
Møde

Torsdag d. 21. April 2022 kl. 18:00 på KFK (Formøde til generalforsamling)

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

Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
Siden sidst (JBe)
Regnskaber (TMJ)
Indkomne forslag til GF (SH)
Næste Møde og mødeplan 2022
Sportsudvalget (UG)
5.1 Kommunikation (KHN)
5.2 Disciplinudvalget (UG)
6. Driftsudvalget (HD)
6.1 Behandling af sager fra driftsleder (KHN)
6.2 Miljø (JBe)
6.3 Instruktør (OB)
7. Ordensudvalget (JBe)
8. Eventuelt (Alle)
8.1 Sponsorkontrakt (TMJ)
9. Godkendelse af referat
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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;
Driftsudvalg; JBe; 375;
Driftsudvalg; JBe; 379;
Driftsudvalg; HD; 384;

; Procedure for blytilladelser; OB; Åben
; Klarlæggelse af ændret tilkørsel til hundelufter området; JBe; Åben
; Kontakt til DSkyU angående momskompensation; HD; Åben
; Færdiggørelse af udvalgenes rammebudgetter; ; LUKKET
Rammebudget er færdiggjort
Driftsudvalg; HD; 385; ; Omlægning af indeståender til værdipapirer; ; LUKKET
Skønnes ikke længere relevant
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; ;
LUKKET, er rettet på hjemmesiden
Driftsudvalg; SH; 394; ; Definition af æresmedlemsskab KFK; ; Åben
Sportsudvalg; TMJ; 380; ; Undersøgelse folkeoplysende forening; ; Åben
Sportsudvalg; UG; 397; ; KFK som internationalt skydecenter (5 kombi baner med blytilladelser); ;

Afventer
Sportsudvalg; UG; 398; ; Bredde/OBS trænings koncept; ; Åben
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2. Regnskaber (TMJ)
Årsregnskab 2021 gennemgået. Resultatet er naturligt påvirket af Corona krisen, men positivt.

3. Indkomne forslag til GF (SH)
Forslag fra Jens Bitsch gennemgået.
Det blev besluttet at SH tager en drøftelse med Jens Bitsch.
Der er indkommet et forslag fra Jesper Hansen om kontingentfrihed for bestyrelsesmedlemmer.

4. Næste Møde og mødeplan 2022
På heldagsmødet laves mødeplan 2023 under hensyntagen til ny arbejdsform.
Generalforsamling:
Konstituerende BM:
Ordinært BM:
Ordinært BM:
Ordinært BM:
Ordinært BM:
Heldagsmøde:

Torsdag d. 21. April 2022 kl. 19:00 (Formøde 18:00)
Torsdag d. 28. April 2022 kl. 18:00
Torsdag d. 16. Juni 2022 kl. 18:00
Torsdag d. 25. August 2022 kl. 18:00
Torsdag d. 20. Oktober 2022 kl. 18:00
Torsdag d. 8. December 2022 kl. 18:00
Lørdag d. 11. Februar 2023 08:30
– Søndag 12. Februar 2023 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, som også
distribuerer referater fra de 2 udvalg til bestyrelsen

5. Sportsudvalget (UG)
Sportsudvalg: Formand UG, medlemmer TMJ, SB
1: Støttekoncept, kort. Ti ansøgninger er modtaget. to fra skeet, otte fra compak sporting.
De to ansøgninger fra skeet, var fra de to som det var forventet, Torben Hansen og Frederik Mast,
begge er støtteberettigede.
Da rangliste fra Compak Sporting ikke er opdatere med alle skydninger, så har dette besværliggjort
vores arbejde med placere ansøger til rette støtte, derfor har vi skrevet til Christian Kruse / ansvarlig for
compak sporting, og har henstillet til ham om at få ranglisten opdateret hurtigst muligt, så vi kan få
vores støttearbejde færdiggjort, hvilket vi skylder vores skytter som har brugt tid på at udarbejde en
ansøgning. Vi arbejder dog selv nu med at få ranglisten tilrettet, så vi får et retvisende resultat som skal
bruges forud til vores støtte.
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2: CPH GP ALL, d. 13/5 + 14/5 + 15/5, materiale er udsendt og delt på forskellige medier. For OL og
Skeet er indbydelsen fremsendt til mange lande, heriblandt Italien, Frankrig, Færøerne, Sverige Norge
m.fl.
Der forventes en større aktivitet omkring tilmelding i løbet af den næste måneds tid, sidste tilmelding er
d. 1/5.
Vi forventer skydningen d. 13/5 afviklet til kl. 17:00, da vi skyder på en helligdag.
Der vil være mulighed for at deltage i compak sporting og jagt skydning samtidige.
3: Klubtræning: Opstart d. 7/4, og derefter hver 2. torsdag.
21/4 flyttes til d. 28/4 pga. generalforsamling, 30/6 aflyses pga. Fitasc GP, 14/7 + 28/7 aflyses, da vi
holder sommerferie for klubtræning, forventede afslutning d. 22/9. Datoer lægges op på hjemmesiden
så snart vi har alle ombord.
Dan S. / Christian K. står for compak, Erik D står for OL, Allan B. står for Skeet sammen med Torben
H.(Mikkel P), Der er dialog med Musse om hun vil dele jagten med Uffe / Per Poppe. Vi skriver i
opslag for klubtræning, at ønsker man at afprøve Nordisk Trap skal man tilmelde sig dette ved at skrive
til rette vedkommende. (med hensyn til bane planlægning og erfaring om at der muligvis ikke kommer
nogen Nordisk Trap skytter), Ole B står for at finde rette instruktører til nybegynder/haglskydeprøve.
4: Tania og Uffe deltog i repræsentantskabsmøde i Billund søndag d. 20/3
Vi bør være flere afsted fra KFK´s bestyrelse, da vi er den største medlemsklub i DK, dette bør
overvejes til møde i 2023, hvor vi blandt andet også skal snakke medlemskontingent fra foreningerne
til DskyU/SD.
5: Der har i Sportsudvalget været snakket om at indkøbe skærme til kommende Grand Prix St.bededag,
Fitasc GP, samt andre kommende arrangementer.
Der bliver undersøgt priser på dette.
Ydermere så blev der snakket om investering i et stort telt til pladsen på vestsiden af klubhuset, som
kunne være klubbens eje, og som kunne benyttes ved givne lejligheder.
5.1 Kommunikation (KHN)
Webmaster: KHN
Mailsystem: Vakant
Facebook: TMJ, KHN
Instagram: TMJ, koden savnes
TMJ, OB og SH har møde med leverandør om hjemmeside mv.
Intet nyt om området.
5.2 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.
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6. Driftsudvalget (HD)
Driftsudvalg: Formand HD, medlemmer SS, TJ, OB, JBe
HD har fået udarbejder et notat om momsbehandling af udvalgte aktiviteter. Notatet foreligger pt. i
udkast.
1. Afklaring af retningslinjer for blytilladelse der udløber ved udgangen af 2022
2. Drøftelse af Zakobos funktionalitet, herunder test af hurtighed/båndbredde
3. Indstilles til investering, ny Compak Computer til back-up
Ad 2: OB indgår i test af systemets performance, som er utilstrækkelig. TMJ sender kontaktdata til OB.
Ad 3: 25.000 kr bevilget
Økonomiopfølgning
År til dato udarbejdes kvartalsvist, derfor ikke gennemgået på dagens møde.
Henvendelse fra jagtskydning.nu
Carsten Villumsen har henvendt sig vedr. pro-træning. Behandling af henvendelsen fra Carsten
Villumsen og fra øvrige interesserede i pro-træning er foretaget på heldagsmødet. KHN har taget hånd
om kommunikationen af resultatet. Reaktionen var positiv, OB og KHN udarbejder endelige regler.
6.1 Behandling af sager fra driftsleder (KHN)
Chila har desværre valgt at opsige sin stilling. Stor tak fra bestyrelsen for Chilas store indsats for KFK
gennem årene, hun ønskes god vind i sin fremtidige beskæftigelse udenfor KFK.
KFK stiller med 5 hold i jagtskydning
Jagtprøvesæson er åbnet.
Der har været afholdt personalemøde.
Der er lavet årsplan for levering af lerduer sammen med vores leverandør.
Beretning taget til efterretning.
6.2 Miljø (JBe)
JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen
Samarbejdsaftale med By & Havn angående støjdæmpning affødt af byggeri på Stejlepladsen:
Arbejde omkring opnåelse af §3 undtagelse pågår.
Miljøudvalget har modtaget en henvendelse fra Udviklingskonsulent Mathias Knudsen, DSkyU.
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Som en del af Dansk Skytte Unions strategiaftale med DIF har DSkyU et mål om at gøre skydesporten
i Danmark "grønnere". Miljøudvalget har svaret positivt på henvendelsen og afventer stadig møde med
Mathias Knudsen.
6.3 Instruktør (OB)
Instruktør ansvarlig OB
Instruktør dag 26. maj 2022.

7. Ordensudvalget (JBe)
Formand JBe, medlemmer Dennis Andersen, Dan Saugstrup
Udvalget har ingen verserende sager.

8. Eventuelt (Alle)
8.1 Sponsorkontrakt (TMJ)
TMJ har indgået sponsorkontrakt med AudioVox.

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

