Københavns Flugtskytte Klub

REFERAT – BESTYRELSEN
Bestyrelsesmøde KFK 16. juni 2022
Tid og sted Torsdag d. 16. juni 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)
Torben Lund Jensen (TJ)

Afbud

Henrik Kofod Dich (HD)

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.

Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
Siden sidst (JBe)
Regnskaber (TJ)
Næste Møde og mødeplan 2022
Sportsudvalget (UG)
4.1 Kommunikation (KHN)
4.2 Disciplinudvalget (UG)
5. Driftsudvalget (HD)
5.1 Behandling af sager fra driftsleder (KHN)
5.2 Miljø (JBe)
5.3 Instruktør (OB)
6. Ordensudvalget (JBe)
7. Eventuelt (Alle)
7.1Punkter til eventuelt (Alle)
8. Godkendelse af referat

Side 1 af 6

Københavns Flugtskytte Klub

Side 2 af 6

0. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
Der var ingen bemærkninger til referatet

1. Siden sidst (JBe)
Søren Schou er fratrådt som suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen takker Søren for hans lange, gode og
konstruktive arbejde for KFK. Suppleantposten henstår indtil videre som vakant.
Do/Done liste pr. dags dato gennemgået og opdateret
Driftsudvalg; JBe; 354; ; Blytilladelser 2023; OB; Åben
Driftsudvalg; JBe; 379; ; Kontakt til DSkyU angående momskompensation; HD; Åben
Driftsudvalg; KHN; 387; ; Udbedring af beklædning af sekretariat; ; Åben
Driftsudvalg; KHN; 390; ; Etablering af dør mod vestligt halvtag; ; LUKKET
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; ; LUKKET

Beskrivelse af æresmedlemsskab vedtaget i revision 1.0
Driftsudvalg; OB; 399; ; pro-træning opsætning af regler; KHN; 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 (TJ)
Regnskab ultimo maj 2022 Q1 gennemgået. Resultatet er vigende og synes at reflektere en nedgang i
aktiviteten på banerne. Regnskabet er pt. behæftet med en usikkerhed afstedkommet af ændringer i
lagerbeholdninger. KH udfører lagerstatus ultimo juni 2022.
Der overvejes udsendelse af reminder til de medlemmer, som ikke har løst medlemskab i 2022 ultimo
3. kvartal, DD401
TJ undersøger situationen omkring patronpriser til medlemmer i samarbejde med KHN som oplæg til
diskussion af patronpriser på næste BM. Foreløbigt fastholdes fremadrettet prisstrukturen 10% tillæg til
indkøbspris for medlemmer, 20% tillæg til ikke-medlemmer og 30% på enkeltæsker.
Der skal laves en model for klarlæggelse af resultat ifm. diverse større arrangementer, DD400.
Beslutninger, der vedtages via diverse mail-tråde, skal efterfølgende bringes op på næstkommende
bestyrelsesmøde. Dette foregår ved at vedtagne forslag af den for forslaget ansvarlige fremsendes til
JBe, som inkluderer disse til orientering på næstkommende BM.

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

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 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

4. Sportsudvalget (UG)
Sportsudvalg: Formand UG, medlemmer TMJ, SB
Evaluering af vores nylige afholdt CPH GP.
En flot konkurrence er afholdt. 60 deltager på compak sporting om fredagen, vejret var ikke helt med
os der var rigtigt god stemning og hygge iblandt deltagerne. GP for Skeet og OL-trap var også en stor
succes, 64 deltager total. Glade og tilfredse skytter for begge discipliner. Et flot overskud på GP da
Tania & Jesper havde formået at lave et stort stykke arbejde ved en masse sponsorater.
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Ekstra hænder i udvalget.
Sportsudvalget indstiller til bestyrelsen om at udvide sportsudvalget med to personer mere. Tanken er
en arbejdsgruppe, med Svend, Tania & Uffe som repræsentanter fra bestyrelsen plus to udefra.
Udvalget vil gå efter personer som vil det sportslige, som synes det sjovt og spændende at arbejde med
den type arbejde vi gør i, i udvalget, personerne må også meget gerne være interesseret i udvikling og
arbejdet omkring dette. Bestyrelsen bakker op om denne udvidelse af udvalget med hjælpende hænder.
Sponsor ansvarlig til KFK.
Forslag om at have en ansvarlig for sponsorater til KFK f.eks. ved stævner/konkurrencer. En person
som man kunne henviste folk til, som person som kender til priser vedr. reklame på forskellige område
på KFK, kender til forskellige typer af reklamer, hvor reklamerne laves – altså en som kan det hele fra
start til slut. Bestyrelsen er positiv overfor tankerne omkring en sponsoransvarlig.
FITACS Status
Der er 2 uger tilbage – der er styr på mange ting, vi er gået ind i sidste fase omkring at binde de sidste
løse ender sammen. Vi har modtaget en del frivillige hænder, vi mangler dog fortsat lidt flere som kan
være på KFK dagene op til konkurrencen. Det er nu oplyst at formand for FITACS Mr. Jean Francois
Palinkas vil deltage i denne skydning, til trods for at han havde meldt at han nok ikke kom. Pt. 199
tilmeldte, 17 nationer repræsenteret.
Støttekoncept
Rangliste vil blive lagt op under støttekoncept på hjemmesiden hurtigst muligt. Støttekoncept for
jagtskydning skal skrives om, dette tilrettes hurtigst muligt, DD402

4.1 Kommunikation (KHN)
Webmaster: KHN
Mailsystem: OB
Facebook: TMJ, KHN
Instagram: TMJ
TMJ, OB og SH har ikke afholdt et møde med leverandør om hjemmeside mv. Oplevelsen er at vi er
overgået fra udvikling til drift. Performanceproblemerne er stadig ikke løst, udviklers hjemkomst fra
ferie afventes ultimo juni 2022.
KHN checker hvorvidt det stadig er nødvendigt at have tilgang til ForeningLet, som pt. udløber 30. juni
2022.
Hjemmeside – TMJ og OB har adgang og vil gerne redigere som nødvendigt.
4.2 Disciplinudvalget (UG)
Udvalgsformand UG, medlemmer SB, HP, TMJ, Christian Kruse, Erik Duus, Musse, Allan Bronee, Per
Andersen
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.
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Intet nyt fra udvalget.

5. Driftsudvalget (HD)
Driftsudvalg: Formand TJ, medlemmer HD, 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
Regnskab ultimo maj 2022 Q1 gennemgået på dagens møde.
Zakobo
OB har været i kontakt med dem. Vi er gået fra installation til drift og tempoet er gået kraftigt ned
i support til os. Performance er det absolut største problem. Zakobos udvikler har ferie til 23. juni og
der planlægges møde snarest muligt her efterpå BM 16. juni, DD403
Ventetid på SKV
OB har været i kontakt med politiet og der er opstået unødvendig ventetid pga. stigning i
vandelsgodkendelser. KHN har modtaget 4 kort som umiddelbart er godkendt hos politiet i februar
og ventet på Unionen siden, KHN tjekker med Unionen hvorfor.
Protrænere
Testperiode med licenser til fremmed instruktører gennemføres med opsatte kriterier og evalueres
herefter. Aktiveres primo juli 2022 af OB og KHN, DD404
Oplæg omkring æresmedlemsskab
SH fremlagde oplæg til fremtidig behandling af æresmedlemsskaber. Oplægget blev accepteret i let
tilretning version 1.00

5.1 Behandling af sager fra driftsleder (KHN)
Personale – Emma og Magnus er startet som tilkald og Maria som fuldtid. Hjemmeside opdateres.
Laporte – maskiner fra GP tilbudt med stor rabat. Budget skal tjekkes og holdes op mod indtjening
ÅTD. Vi har 32 Duematic maskiner som bør udskiftes, KHN forhandler en rigtig god pris med Laporte.
Duematic maskinerne sælges til anden side, DD405
Jesper Hansen har fået tilladelse til at skyde skeet på bane 3 udenfor åbningstiden.
Conny har plantet blomster i krukker på anlægget, bestyrelsen takker; Conny kommer også og passer
planterne.
120 jagtskytter holder afslutning på KFK 20. juni 2022.
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Beretning taget til efterretning.
5.2 Miljø (JBe)
JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen
Arbejde omkring opnåelse af §3 undtagelse ifm. støjvold pågår.
Der har været afholdt miljøsyn med positivt resultat og ros til KHN.
Intet yderligere nyt fra udvalget
5.3 Instruktør (OB)
Instruktør ansvarlig OB
Instruktør dag 26. maj 2022 blev en stor succes. Stor ros til Henry for specielle duer.
Faste hjælpere på løn, enkelte har meldt sig klar. OB kører videre med projektet.

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

7. Eventuelt (Alle)
7.1 Ingen punkter til eventuelt (Alle)
Der er ingen punkter til eventuelt

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

Side 6 af 6

