Kirke Hyllinge skytteforening
Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren,
Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn,
Bent F. Hansen, Henrik Tolstrup, Lars Ketelsen.
Afbud: Lars Evensen, Torben Bovien KHIF
Gæst: Jens Møllenberg Dansk Skytteunion
Kr. Hyllinge den 11. maj 2012
Referat Bestyrelsesmøde nr. 10 - torsdag den 10. maj kl. 20:00 – 23:00
1.

Velkommen
a.

Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

b.

Godkendelse af referat fra møde 9

Ingen bemærkninger

2.

Regnskab – meddelelse fra kassereren

Henrik oplyste om finansiel status.

3.

Meddelelser fra KHIF

Ingen fra KHIF var ikke til stede

4.

Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Vi har modtaget to hæve/sænkeborde til 50 og 200 m banen, når
faktura kommer sendes kopi til Jubilæumsfonden og DDS.
Lars efterlyste skivemasker til 25 m banen, BF bestiller 20 stk til
standard og 10 stk. til Fin.
Lars og Johnny efterlyser nogle mere aktive hjælpeinstruktører til
at modtage og hjælpe nye skytter ikke kun til modtagelse og
igangsætning men også til at holde dem i gang og kontinuerligt at
hjælpe skytterne med instruktioner om skydningens videre forløb.
Der bør være 1 – 2 instruktører hver gang til at hjælpe.
Der blev debatteret en del vedr. banevagternes funktion så som
oprydning på banerne efter skydningerne både på standpladsen og
foran bordene, der bør strammes op om dette.
Vi vil gøre en indsats for at rekruttere hjælpere.
Vi blev enige om, at lave en lille skrivelse om hvordan en
forenings medlemmer hjælper hinanden med at blive bedre skytter
og om tanken bag en forening, vi skulle nødigt ud i at vi bliver en
”Klub” hvor man kommer og bruger faciliteterne uden at yde en
indsats, da kontingentet derved vil stige betragteligt når vi skal
lønne alle for deres hjælp.
Lars oplyste, at Vi har tilbudt at stå for forplejningen ved DM på
pistolterræn 16.-17. september, kravet er, at landsdelen stiller telt
samt generator til rådighed (lejes af militæret ved 1. melding) så
stiller vi med catering-personale mod at få overskuddet fra salget,
vi afventer svar fra Kjeld Karbæk.
Helle og Kim fortalte at det bare gik godt med riffelskydninger
Klaus oplyste, at alt gik vel ved jægerne med mange besøgende.
Frede havde heller ikke noget at klage over, bortset fra at græsset
trænget til en klipning.
Frede bestiller en til at klippe græsset i ugen før sommerstævnet.

5.

Diverse opgaver
a.

Projekt 15/50 m elektronisk
markering.

Dansk skytteunion vil gerne være behjælpelig med at søge fonde
mm. for finansiering helt eller delvis elektronisk
markeringsanlæg, Jens Møllenberg er inviteret til mødet.

Elverdamsvej 360 - 4070 Kr. Hyllinge – Telefon: 46 40 41 70 (skydebanen).

Jens Møllenberg kom med oplysninger om, hvordan han vil
anbefale, at vi griber et projekt af den størrelse an.
Unionen vil gerne være den overordnede koordinator på projektet,
vi skal stille med en projektleder evt. gruppe og så ellers søge de
relevante fonde om støtte, Jens har stor erfaring med dette.
Der udfærdiges en kontrakt så jens kan få finansiering fra sit
bagland, og med forudsætningerne for projektet.
Jens anbefalede, at vi tog et projekt vedr. badefaciliteter samt et
køkken med i planerne, det vil fremmeforståelsen for at det er et
idrætsprojekt.
b.

Opgaver

Status på rep. af banerne.
Køb af loftplader til 50 m banen blev bevilliget sammen med et
tæppe til 50 m banen, der monteres samtidig med loftet nye
lysstofrør i lukkede kasser med reflektorer
Gert er i gang på 50 m. banen med væv og maling.
Ved sidste arbejdsdag blev opholdslokalerne og 15 m. banen
spartlet og malet på bagvæggen, fodpaneler og tæppe blev
færdigmonteret efter vandskaden.
Der blev fordelt flis på 50 m banen samt portene blev malet

6.

Kommende aktiviteter

Sommerstævner afholdes medio juni fra den 12.- 17. juni.
Invitationen bliver sendt ud og stævnet lagt på skydetilmelding.dk
Der skydes pistol tirsdag, fredag og søndag
Der skydes riffel torsdag og lørdag.

7.

Eventuelt

Dette punkt blev udsat på grund af det sene tidspunkt.

8.

Næste møde

Endnu ikke fastsat.

Med venlig hilsen
Bent F. Hansen

Elverdamsvej 360 - 4070 Kr. Hyllinge – Telefon: 46 40 41 70 (skydebanen).

