Kirke Hyllinge skytteforening
Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren,
Frede Pedersen, Kim Christensen, Bent F. Hansen,
Henrik Tolstrup, Lars Evensen,
Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF.
Afbud: Klaus Tjønn,

Kr. Hyllinge den 14. september 2012
Referat Bestyrelsesmøde nr. 11 - onsdag den 19. september kl. 18:00 – 22:00
1.

2.

Velkommen
a.

Godkendelse af dagsorden

Der blev tilføjet 2 punkter

b.

Godkendelse af referat fra møde
10

Godkendt uden bemærkninger

Regnskab – meddelelse fra kassereren

Henrik meddelte at vi nu er 203 medlemmer
Henrik oplyste om den økonomiske status
Henrik oplyste at der ikke var kommet afregning af tilskud for
Skyttekortkursus og tilskud til hæve/sænkeborde. BFH rykker hos
DDS.

3.

Meddelelser fra KHIF

Torben Bovien oplyste at KHIF har afholdt plastikmand stævnet,
med fulde huse.
Der er afholdt Aktivitetsdag på trekanten i Kr. Hyllinge med godt
vejr.
Der er 50’er fest i Hallen 6. oktober.
på spørgsmål om fælles annonce bekræftede Torben at annoncer
om aktivitet sættes i lokalavisen for hovedforeningens regning.

4.

Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

BFH fortalte at der var afholdt DM på pistolterræn, hvor
Foreningen stod for madsalget ved stævnet, det gik godt både med
salget og ikke mindst for Rasmus der blev Danmarksmester på
Sekundskydning og nr. 2 på kaliber 0.22 samt på Landsdelshold
nr. 2 på sekund og nr. 1 på Landsdelshold for ungdom.
Palle Rasmussen og Kjeld Karbæk deltog på landsdelsholdet for
veteraner hvor de vandt guld.

5.

a.

Onsdagsåbent om vinteren

Bestyrelsen blev enige om at, genoptage onsdagsåbent i
vintersæsonen, LK udarbejder en vagtplan

b.

Sløjfe sommerferien i juli

Bestyrelsen så positivt på forslaget, der var dog nogen som ikke
ønskede at deltage, der udarbejdes en plan for hvem der har
vagterne.

c.

Alternativ ammunition

JJ spurgte om det var muligt at kunne købe en anden ammunition
end SK, da flere af pistolskytterne bruger GECKO ammunition.
BFH undersøger priser hos Åge.

.Diverse opgaver
a.

Projekt 15/50 m elektronisk
markering.

Bestyrelsen besluttede at i stedet for at benytte Unionens tilbud
om hjælp til ansøgning af fondsmidler ville se om vi ikke selv
kunne finansiere et køb af elektronisk markeringsanlæg af mærket
Kongsberg. BFH undersøger mulighederne hos DDS.

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

b.

Opgaver

Status på rep. af banerne.
50 m banen – Loft opsættes når sommerens skydninger er slut,
gulvtæppet udskiftes til foråret.
15 m banen – der er i øjeblikket ikke det store behov for
reparationer, senest har Søren Ibsen udskiftet en termokontakt i
ventilationssystemet som var defekt.
Vi skal have opsat et gelæder ved den udvendige trappe inden
vinter så trappen bliver mere sikker at gå p især om vinteren.
LK har tilmeldt SEN og VET til DM .
Der er blevet opsat skilt ved vejen, LK er ved at få lavet et skilt til
gavlen af 15 m. hallen – DDS yder fuldt tilskud til skiltene i
henhold til Foreningsudviklingspuljen – Synlighed. Tilskud ca.
7.500,00 kr.
Visioner – vi blev enige om at finde en lørdag hvor vi kan få
visionerne frem på bordet.

6.

Kommende aktiviteter

Generalforsamling på valg er:
Bent F. Hansen - genopstiller
Frede Pedersen - genopstiller
Klaus Tjønn - genopstiller
Kim Christensen - genopstiller
Johnny Jensen – genopstiller
Suppleant: David Ansbo er på valg.

a.

Vintersæsonen

JJ og LK har haft møde med pistoludvalget og fundet en model
for vagtplanen om tirsdagen.
Der fremstilles 3 stk. nøgler til den store boks. BFH bestiller.
Det blev besluttet at skive betaling ændres til baneleje og der vil
så være en enhedspris på 10,00 pr skydning på alle banerne.

7.

Eventuelt
Helle spurgte om det var muligt af få T-Shirts til børnene, normalt
bliver beklædning sponseret, Henrik vil spørge on Nordea vil
sponsere eller hvis der er andre der kender en mulig sponsor er de
velkomne.

8.

Næste møde

Regnskabs og Budgetmøde inden generalforsamlingen, Henrik
melder klar når regnskabet er afsluttet.

Med venlig hilsen
Bent F. Hansen

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

