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REFERAT – BESTYRELSEN
Konstituerende Bestyrelsesmøde KFK 28. april 2022
Tid og sted Torsdag d. 28. april 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) – Deltager via Teams

Afbud

-

Kopi til

Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste
Møde

Torsdag d. 16. juni 2022 kl. 18:00 på KFK

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

Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
Konstituering (Alle)
Siden sidst (JBe)
Regnskaber (TJ)
Indkomne forslag under eventuelt på årets GF (SH)
Næste Møde og mødeplan 2022
Sportsudvalget (UG)
6.1 Kommunikation (KHN)
6.2 Disciplinudvalget (UG)
7. Driftsudvalget (HD)
7.1 Behandling af sager fra driftsleder (KHN)
7.2 Miljø (JBe)
7.3 Instruktør (OB)
8. Ordensudvalget (JBe)
8. Eventuelt (Alle)
8.1 Ingen punkter til eventuelt (TMJ)
9. Godkendelse af referat
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0. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
Der var ingen bemærkninger til referatet

1. Konstituering (Alle)
Bestyrelsen konstituerede sig ved at besætte følgende pladser i udvalgene:
Sportsudvalg: Formand UG, medlemmer TMJ, SB, (Observatør SH)
Driftsudvalg: Formand TJ, medlemmer HD, SS, OB, JBe, SH
Kommunikationsansvarlige: Webmaster: KHN Mailsystem: OB Facebook: TMJ, KHN Instagram: TMJ
Disciplinudvalget: Udvalgsformand UG, medlemmer SB, HP, TMJ, Christian Kruse, Erik Duus,
Musse, Allan Bronee, Per Andersen
Miljøansvarlige: JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen
Instruktør ansvarlig: OB, assisteret af KHN
Ordensudvalget: Formand JBe, medlemmer Dennis Andersen, Dan Saugstrup

2. Siden sidst (JBe)
Do/Done liste pr. dags dato gennemgået og opdateret
Driftsudvalg; JBe; 354; ; Blytilladelser 2023; OB; Åben
Driftsudvalg; JBe; 375; ; Klarlæggelse af ændret tilkørsel til hundelufter området; JBe; LUKKET

Vi forsøger at genoptage diskussionen med Naturstyrelsen omkring vedligeholdelse af vejen, alternativt
opsætning af den aftalte bom ved indkørsel til KFKs område.
Driftsudvalg; JBe; 379; ; Kontakt til DSkyU angående momskompensation; HD; Åben

Der skal afholdes et møde med DSkyU (John Hansen) omkring bl.a. dette forhold
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; ; LUKKET

Afvist, for meget administration i forhold til muligheder.
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Sportsudvalg; UG; 397; ; KFK som internationalt skydecenter (5 kombi baner med blytilladelser); ;

Afventer
Sportsudvalg; UG; 398; ; Bredde/OBS trænings koncept; ; Åben

3. Regnskaber (TJ)
Regnskab 2022 Q1 gennemgået. Resultatet er tilfredsstillende.
Bemærk at lønninger pr. 1. april skal reguleres efter forbrugerprisindekset og at budgettet bør reflektere
dette.
Eventskydning sættes til 395,00 kr
Introkursus nye pris 1.995,00 kr

4. Indkomne forslag under eventuelt på årets GF (SH)
Forslag indkommet under generalforsamlingens punkt Eventuelt på årets generalforsamling:
Bestyrelsen skal tilse at gøre mere udadvendt opmærksom på arbejdet med ny støjdæmpning. Taget til
efterretning.
Klubben trænger til en ny maskine til dueopsamling. Der arbejdes videre med sagen, KHN foretager
nærmere undersøgelse af mulighederne, DD400
Bestyrelsen skal overveje at indføre et gebyr for kunders aflysning af booket eventskydning. Det er
bestyrelsens opfattelse at dette er linket til opkrævning ifm. booking, DD401
Instruktørudvalget bør overveje hvorvidt der skal kræves at en instruktør har haft et vist antal vagter i
foregående periode som forudsætning for deltagelse i instruktørdage. Taget til efterretning.
Der bør afholdes en klubfest. Taget til efterretning, vi undersøger muligheden for at sammensætte et
fest- og/eller socialudvalg blandt medlemmerne, DD402
Vedtægterne skal udvides til at omfatte et krav til at bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af
klubben. Taget til efterretning, spørgsmålet er principielt løst gennem kontingentfritagelsen for
bestyrelsesmedlemmer, DD403

5. Næste Møde og mødeplan 2022
På heldagsmødet laves mødeplan 2023 under hensyntagen til ny arbejdsform.
Ordinært BM:
Ordinært BM:

Torsdag d. 16. Juni 2022 kl. 18:00
Torsdag d. 25. August 2022 kl. 18:00
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Ordinært BM:
Ordinært BM:
Heldagsmøde:
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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 TJ) 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

6. Sportsudvalget (UG)
Sportsudvalg: Formand UG, medlemmer TMJ, SB
Støttekoncept: Ti ansøgninger er modtaget. to fra skeet, otte fra compak sporting. Tildelt støtte
udmeldes i morgen. Budget afviger fra det på heldagsmødet estimerede på 77.000 kr med 28.000 kr,
dvs. totalt 105.000 kr mod oprindeligt budget på 150.000 kr.
Generelt problem omkring hvem der skyder udenfor åbningstid, derfor
•

KHN meddeler at diverse specialskydning udenfor åbningstid ikke længere er muligt.

•

KHN kontakter diverse nøgle indehavere omkring betingelserne for at skyde udenfor
åbningstid.

•

Det overvejes at skifte hovednøglen.

•

Det drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde hvem der er berettigede til at skyde udenfor
åbningstiden

Intet yderligere nyt fra udvalget
6.1 Kommunikation (KHN)
Webmaster: KHN
Mailsystem: OB
Facebook: TMJ, KHN
Instagram: TMJ
TMJ, OB og SH har snarest et møde med leverandør om hjemmeside mv.
Intet nyt om området.
6.2 Disciplinudvalget (UG)
Udvalgsformand UG, medlemmer SB, HP, TMJ, Christian Kruse, Erik Duus, Musse, Allan Bronee, Per
Andersen
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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 TJ, medlemmer HD, SS, OB, JBe, SH
For god ordens skyld bemærkes at bestyrelsen på formøde til årets generalforsamling 21. april 2022
accepterede det af KHN fremlagte budget og tidsplan for opførelse af maskinhal.
Zakobos funktionalitet: OB har foretaget test af systemets performance, som er fundet utilstrækkelig
Økonomiopfølgning
År til dato 1. kvartal gennemgået på dagens møde.
Fornyet 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,
DD399.
7.1 Behandling af sager fra driftsleder (KHN)
Chila har sidste dag i morgen. KHN arrangerer en gavekurv med tak for indsatsen fra KFK.
KHN har overtaget SKV behandlingen og booking.
Der er med stor sandsynlighed fundet ny freelance medarbejder.
Beretning taget til efterretning.
7.2 Miljø (JBe)
JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen
Arbejde omkring opnåelse af §3 undtagelse ifm. støjvold pågår.
Intet nyt fra udvalget
7.3 Instruktør (OB)
Instruktør ansvarlig OB
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Instruktør dag 26. maj 2022.
Intet nyt fra udvalget.

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

8. Eventuelt (Alle)
8.1 FITASC GP (UG)
Der er indkaldt hjælpere via Zakobo.
8.2 Jagt GP (UG)
Der er for få tilmeldte; aflyses da der kræves 4 x 2 dommere.

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