Københavns Flugtskytte Klub

REFERAT – BESTYRELSEN
Bestyrelsesmøde KFK 25. august 2022
Tid og sted Torsdag d. 25. august 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. 20. Oktober 2022 kl. 18:00 på KFK
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5.1 Behandling af sager fra driftsleder (KHN)
5.2 Miljø (JBe)
5.3 Instruktør (OB)
6. Ordensudvalget (JBe)
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7.2 Evaluering af FITACS (UG)
8. 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; ; Blytilladelser 2023; OB; Åben

JBe kontakter DSkyU (John Hansen) for at klargøre procedure omkring blytilladelser
TMJ har fremsendt ønsker omkring ønsker til blytilladelse til JBe
Driftsudvalg; JBe; 379; ; Kontakt til DSkyU angående momskompensation; HD; Åben

JBe kontakter Lars Green Bach
Driftsudvalg; KHN; 387; ; Udbedring af beklædning af sekretariat; ; Åben
Driftsudvalg; KHN; 391; ; Budget for etablering af indskudsbane; ; Åben
Driftsudvalg; OB; 393; ; Regelændring: Halvautomater skal bæres med åben lås og synlig markering; ;

LUKKET, regler er ophængt
Driftsudvalg; OB; 399; ; pro-træning opsætning af regler; KHN; LUKKET
Driftsudvalg; TJ; 400; ; model for klarlæggelse af resultat ifm. diverse større arrangementer; TMJ;
LUKKET
Driftsudvalg; TJ; 401; ; Udsendelse af reminder til de medlemmer, som ikke har løst medlemskab i 2022
ultimo 3. kvartal; ; Åben
Driftsudvalg; OB; 403; ; Zakobo performance udfordring; ; Åben
Der er lavet en kludge som giver hurtigere søgning på navn. Restrukturering af databasen pågår,
forventes primo 2023
Driftsudvalg; OB; 404; ; Testperiode med licenser til fremmed instruktører aktiveres primo juli 2022 af
OB ; KHN; LUKKET
Driftsudvalg; KHN; 405; ; 32 Duematic maskiner udskiftes; ; Åben, 10 maskiner er skiftet.

Sportsudvalg; UG; 397; ; KFK som internationalt skydecenter (5 kombi baner med blytilladelser); ;

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

Sportsudvalg; UG; 402; ; Støttekoncept for jagtskydning skal skrives om; ; Åben

2. Regnskaber (TJ)
Regnskab ultimo juni 2022 Q2 gennemgået. Resultatet er vigende og synes at reflektere en nedgang i
aktiviteten på banerne. Der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg til analyse af det vigende resultat
(TJ, SH, JBe, TMJ), TJ indkalder snarest.
TJ havde undersøgt situationen omkring patronpriser til medlemmer i samarbejde med KHN som
oplæg til diskussion. Foreløbigt fastholdes fremadrettet prisstrukturen 10% tillæg til indkøbspris for
medlemmer, 20% tillæg til ikke-medlemmer og 30% på enkeltæsker.
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Opgørelse af FITASC Grand Prix gennemgået. Der er realiseret et overskud under det budgetterede.
Det skal bemærkes at budget reelt ikke indeholder samtlige udgifter ved GP, herunder driftstab.

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

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
Ansøgning om TSK-skæfte
Jan Hemmingsen har på vegne af Skeet ansøgt om TSK-skæfte til klubbens Zoli gevær, budget 16.000
kr. Sportsudvalget anbefaler at imødekomme ansøgningen. Bevilget i 2023 under forudsætning af at
budgettet åbner mulighed herfor, DD412
Klubmesterskab 24. – 25. september 2022
Sportsudvalget starter nu på at reklamere for klubmesterskabet i håbet om at øge tilslutningen. Det blev
aftalt at klubmesterskabet skal gå i nul med duer til indkøbspris.
Jægerdage 17. – 18. september 2022
SB står for koordinering og oplæg omkring dette.
Ekstra hænder til udvalget / Disciplinudvalg
Et tiltag er, at vi i Sportsudvalget i slutningen af 2022 laver et årshjul hvori kendte skydninger er
noteret for kommende år, herfra vil vi bede folk om at være med til planlægning og afholdelse af disse
skydninger. Dette årshjul (kalender) skal oprettes i et medie hvor personer med rettigheder kan se
hvornår skydningerne ligger.
Hastighed på grusvej
Vi har et tilbagevendende problem med hastigheden på grusvejen langs baner før og efter klubhus.
Denne gene med høj hastighed henstiller Sportsudvalget at miljøudvalget arbejder med. Det kunne
være kontakt til rette person ved de offentlige, som kan give tilladelse til montering/etablering af
fartbump. Fire fartbump på stykket før klubhus i vejens bredde, og tre fartbump på stykket efter
klubhus, og som selvfølgelig også får de fartbump monteret. Fartbump vil give nogle udfordringer for
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vores banefolk når de kommer kørende med lerduer. Alternativt kontaktes politiet og får en aftale om
en fotovogn som kunne holde på grusvejen, over flere forskellige dage. DD407
Fest for frivillige
For at skabe mere klubånd foreslår Sportsudvalget at samle de frivillige hjælpere som hjælper KFK
igennem året. Det kunne være dem som støtter op til forskellige stævner / konkurrencer – det kunne
være dem som kommer og hjælper med at holde KFK i god stand f.eks. ved arbejdsdage. Bestyrelsen
støtter op om forslaget og imødeser nærmere beskrivelse og budget, DD413
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.
KHN checker hvorvidt det stadig er nødvendigt at have tilgang til ForeningLet, som pt. udløber 30. juni
2022. Fortsat opkobling er IKKE nødvendig.
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.
Intet nyt fra udvalget.

5. Driftsudvalget (HD)
Driftsudvalg: Formand TJ, medlemmer HD, OB, JBe, SH
Økonomiopfølgning
Regnskab ultimo juni 2022 Q1+2 gennemgået på dagens møde.
Opgørelse af FITASC Grand Prix gennemgået på dagens møde.
Reklamer på anlægget
Reklamer er ikke tilladt på KFK med undtagelse af stævner jf. vores aftale med Naturstyrelsen.
Sportsudvalget ønsker tilbagevendende arrangementer til hvilke der ønsker reklamer identisk med
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arrangementer, som kræver blytilladelse. Der søges efterfølgende indgået en detaljeret skriftlig aftale
med Naturstyrelsen, DD408
Fremtidig blytilladelse
Nuværende blytilladelse udløber 31. december 2022. Omfanget af ønsker til kommende blytilladelse
blev drøftet, miljøudvalget søger i samarbejde med Team Danmark og DSkyU at opnå det ønskede via
Københavns Kommune og Naturstyrelsen, DD354
Zakobo
Møde afholdt med Zakobo. Performance er det absolut største problem. DD403
SKV
Ventetid KHN har tjekket med Unionen hvorfor: Langsommelig sagsbehandling i DSkyU, SH drøfter
dette med Lars Green Bach.
Status på maskinhal
Umiddelbart er vi på tidsplanen, forventet ibrugtagning ved årsskiftet 2022/23.
Protrænere
Testperiode med licenser til fremmed instruktører gennemført med opsatte kriterier og evalueres
herefter. Aktiveret primo juli 2022 af OB og KHN, indtil videre er kun få licenser solgt.
Henvendelse fra Jesper Hansen vedr. nyt koncept / firma hvor han tilbyder High end eventskydning,
ønsket afholdt på KFK. Driftsudvalget anbefaler at JH kan markedsføre sin skydeskole som han ønsker,
men afholdelse af skydninger kan kun foregå på nuværende protræner præmisser.

5.1 Behandling af sager fra driftsleder (KHN)
Personale – Emma og Magnus er startet som tilkald og Maria som fuldtid. Hjemmeside opdateres.
Skydning uden for åbningstid er et tiltagende problem. Problemet er lænket til nøgleproblematik.
Nøgler til anlægget er ”ude af trit” og der bør strammes voldsomt op på dette område, DD414
KHN laver i samarbejde med sportsudvalget et oplæg til hvem der må skyde hvornår, DD409
Patronsituationen er umiddelbart under kontrol for resten af indeværende år.
Baneassistenterne har 200 overskydende timer samlet. 50% afregnes umiddelbart, 50% ultimo 2022.
OB undersøger forholdene omkring opbevaring af våben, DD410
Beretning taget til efterretning.
5.2 Miljø (JBe)
JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen
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Arbejde omkring opnåelse af §3 undtagelse ifm. støjvold pågår. Der er indgået aftale omkring §3
ansøgning med Sweco, som 22. august 2022 har afholdt indledende felt-inspektion sammen med
miljøudvalget. Der blev ikke observeret planter, som indikerer at området reelt er strandeng.
Intet yderligere nyt fra udvalget
5.3 Instruktør (OB)
Instruktør ansvarlig OB
Faste hjælpere på løn, enkelte har meldt sig klar. OB kører videre med projektet. TJ og KHN
udarbejder kontrakt til formålet, DD406.

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

7. Eventuelt (Alle)
7.1 Klubtræning (UG)
Klubtræning 8. september 2022 og 22. september 2022 (årets sidste træning). Sportsudvalget laver en
evaluering af årets klubtrænings forløb og anbefaler næste års klubtræning, DD411
7.2 Evaluering af FITACS (UG)
Sportsudvalget har evalueret FITACS stævne. Det bedømmes umiddelbart at grænsen for tilsvarende
arrangementer ligger på et hvert andet eller hvert tredje år. Compac Sporting: DM 2023, internationalt
stævne 2024.

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

