Kirke Hyllinge skytteforening
Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren,
Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn,
Bent F. Hansen, Henrik Tolstrup, Lars Evensen,
Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF.
Kr. Hyllinge den 13. november 2012
Afbud: Henrik Tolstrup, Torben Bovien
Fravær: Helle Lindgreen, Frede Pedersen, Kim Christensen.
Referat af bestyrelsesmøde nr. 12 - mandag den 12. november kl. 18:00 – 22:00
1.

Velkommen
a.

Godkendelse af dagsorden

Iab.

b.

Godkendelse af referat fra møde
11

Iab.

2.

Regnskab – Henrik holder ferie

3.

Meddelelser fra KHIF

Ikke til stede

4.

Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Bent orienterede om møde i bygningsstrukturudvalget i KHIF.
Opgaven i udvalget er at finde besparelser vedr. bygningsdriften
hos Tennis, Fodbold og skytterne som har til huse i KHIF’s egne
bygninger:
Der var især nogle poster der blev gennemgået
Rengøring her vil vi ved at finde en anden ordning måske kunne
spare en del.
Der var flere løsninger oppe, det være sig frivillig oprydning og
rengøring efter hver skydeaften eller kursus.
Hovedrengøring tre til fire gange om året som fælles projekt, hvor
bl.a. ungdommen som så kunne få et ungdomstilskud på kr.
20.000,- herved spare KHIF ca. kr. 22.000,- om året.
På strømforbruget havde vi alternative sparemuligheder oppe og
vende, herunder bygningsforbedringer der kan spare på strømmen,
så som isolering med 3 – 400 mm isolering oven på de 100 mm
der ligger nu, det vil især nedsætte varme/el-forbruget med 8 –
10%..
Niels fra Fodbold ville gerne sponsere afrensning og maling til
taget over opholdslokalet under forudsætning at taget var lavet
med mellemlægter (lægter midt på tagpladen) og at det
overhovedet er i en sådan stand at det kan betale sig.
Johnny har gennemgået taget i sommer og konstateret at pladerne
er i opløsning og de er begyndt at bue opad på midten, så en
udskiftning er nødvendig.
Johnny finder en udskiftningspris!
Pistol 15 m.: der er ikke de store forandringer at spore ingen
tilgang af nye skytter.
15 m. riffel: her er der kommet et par nye medlemmer.

5.

Diverse opgaver
a.

Projekt 15/50 m elektronisk
markering.

DDS har godkendt os som tilskuds berettiget og låneberettiget.
Vi vil dog hæve egenbetalingen til kr. 70.000,- i udbetaling.
Kongsberg bestilles når vi har fået en tilbagemelding fra KHIF.

b.

Opgaver

Aktion?
Status på rep. af banerne.
50 m banen: Banen ryddes for alle installationer fra eksisterende
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skivetræk, indvendige installationer til det nye anlæg kan
installeres i løbet af vinteren.
Der skal opsættes Trollteks, lægges gulvtæppe samt
gummibelægning i en bredde af 2,4 m ved lågerne.
15 m banen: Når vi får leveret elektronikken sættes det op på 15.
m. banen i løbet af vinteren.
Klaus T. har bestilt nye for plader til 200 m banerne.
Klaus T, samler et team til at rense tagrenderne på 200 m banen.
Der er nu aftale om skiltet på væggen deadline er 1. december for
tilskud fra DDS. Lars K. har bolden.
Visioner: Der indkaldes til en lørdag i starten af 2013.
c.

Aktivitetskalender

d.

Indkøb af alternativ ammunition

Lars K. udarbejder forslag til aktivitetskalender og rundsender
den.

Bent F. henter 5.000 GECO pistol hos Karlslunde sport.
6.

Kommende aktiviteter

Kommende julestævne i uge 48.
Til stede på banen.
Tirsdag: Johnny, Henrik, Bent samt banevagterne
Torsdag: Henrik, Kim, Lars med banevagter
Fredag: Henrik, Johnny, Lars K. Bent m.fl.
Lørdag: Henrik, Bent, Lars, Helle M.fl.
Søndag: Henrik, Bent, Lars, Helle M.fl.

7.

Eventuelt

Vi havde afskrivning af moms oppe og vende, Lars er ved at
undersøge ved sin revisor, om vi nu også kan trække momsen fra
på indkøb af Kongberganlæg.
BFH konsulterer Steen F. Andersen i DDS.
Den kommende fusion af DDS og DGI blev debatteret, der skal
være en ekstraordinær generalforsamling i DDS Roskilde med det
ene punkt på dagsordenen, hvad skal de delegerede stemme ved
det ekstraordinære årsmøde i DDS.
Den ekstraordinære generalforsamling skal efter sigende være den
28. november.

8.

Næste møde

Afventer ny aktivitetskalender.

Med venlig hilsen
Bent F. Hansen
Formand/referent
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