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Referat af H.F.K. Bestyrelsesmøde Mandag den 11. marts 2019 

 

1. Valg af dirigent 

• Preben Johansen 

 

2. Valg af referent 

• Mikkel M Jespersen 

 

3. Konstituering af bestyrelsen i H.F.K. 

• Formand: Rene Fomsgaard 

• Næstformand: Preben Johansen 

• Sekreter: Mikkel M Jespersen 

• Bestyrelsesmedlem: Keld Petersen 

• Bestyrelsesmedlem: Jan Møldrup 

• Suppleant: Torben Kern 

• Suppleant: Marianne Fomsgaard 

 

4. Sponsor aftaler mellem H.F.K/Ø.F.C (patronsalg) 

• H.F.K reducerer sponsor aftalen imellem H.F.K og Ø.F.C med 2000kr om året 

til administrationsomkostninger af patronsalg grundet arbejdet med 

håndteringen af økonomien og indkøb af årlig licens til 

økonomistyringssystem. 

 

4A. Sponsor aftaler mellem H.F.K og Ø.F.C 

• H.F.K overfører 20.000kr. til Ø.F.C som sponsorat til indkøb af multimaskine. 

 

5. Ansøgning om tilskud til vejleamts holdskydning 

• H.F.K støtter gerne et rent H.F.K hold. Det nuværende hold består ikke alene 

af medlemmer fra H.F.K og derfor støttes holdet ikke. 

Holdet kan støttes under følgende forudsætninger: 

1. Hvis holdedeltager som ikke er medlem af H.F.K bliver medlem. 

2. Eller at holdet reduceres til 5 holddeltager som er medlem af H.F.K. 
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6.  Indkøb af træningsvåben 

• Trap-sektionen er tilfreds med trap-våbnet der er set på ved Carsten i 

Topjagt. Skeet er i tvivl om våbenet der blive set på fredag d. 15. februar er 

det rigtige valg. Rene Fomsgaard reserver Trap-geværet og informere 

Carsten om at Preben og Mikkel kontakter ham vedr. et gevær med de 

ønskede kvaliteter. 

• Beløbsgrænsen for indkøb af våben blev vedtaget at bliver hævet op til 

30.000kr. 

 

7. Nøgleaftale mellem mellem H.F.K og Ø.F.C 

• Der skal ansøges hos Ø.F.C om udlevering af nøgle til anlægget på Ø.F.C og 

ansøgerne skal godkendes af Ø.F.C’s bestyrelse. Ved godkendelse af 

ansøgeren vil nøglen bliver udleveret til næstformanden i H.F.K og herefter til 

ansøgeren. 

 

8. Eventuelt 

• Mikkel forhørte sig om opsøgende arbejde ifh. til deltager til SKV-

uddannelsen ville være acceptabelt, der var ingen indvendinger her for da 

Mikkel og Preben selv står for tidsforbruget på uddannelsen. 

 

Hædersbevisning til skytter med mangeårig medlemskab og arbejde i H.F.K 

blev der enighed om at undersøge hvad et diplom og en nål med emblem 

ville koste ved Jysk emblemfabrik (JEF.dk) Mikkel melde sig til at undersøge 

det nærmer til næste bestyrelsesmøde. 

• Rene Fomsgaard vil forsøge at sætte de gamle OL-trap maskiner til slag på 

nettet i udlandet. 

 
 

Referat Udfærdiget af Mikkel M Jespersen. Mandag d. 25. marts 2019 


