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

Kr. Hyllinge den 24. februar 2013

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 13 - mandag den 18. februar 2013
1.

2.

Velkommen
a.

Godkendelse af dagsorden

Intet at bemærke

b.

Godkendelse af referat møde 12

Intet at bemærke

Regnskab

Henrik fremlage regnskabsstatus.
Henrik havde talt med Kim og undrede sig over at det var luftet at
der kom forandring i rengøringen, dette var besluttet på møde 12,
men BFH var måske lidt for hurtigt ude.

3.

Meddelelser fra KHIF

Ingen meddelelser afbud.

4.

Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

BFH orienterede om mødet i bygningsstrukturudvalget hvor
skytternes løsning blev debatteret og modtaget godt. FU. Vil
arbejde videre med det.
Henrik ville høre om det ikke var i orden, at der blev givet et
tilskud til skytter der er blevet udtaget til landsholdet.
Der var ikke enighed om at lave et generelt tilskud, men der at der
kunne tages tilskud op når der kom aktuelle sager.
Klaus havde lavet nye prislister til jægerne som skal på
hjemmesiden, han sender dem til Lars K. som lægger dem på
hjemmesiden.
Der har været en nedgang i antallet af skytter der kommer tirsdag
aften, måske er det vejret ellers skal vi se på hvad vi kan gøre for
at fastholde skytterne.
Lars E. foreslog at der holdes åbent om søndagen på 25 m banen,
han vil gerne stå for det., så vi blev enige om en prøveperiode for
at se om der er interesse for det.
Der skal skiftes luftbeholder på en af riflerne, Kim C. checker alle
riflerne og bestiller reserve dele til dem
Der blev bevilliget en skydejakke til ungdommen..

5.

Diverse opgaver
a.

Projekt 15/50 m elektronisk
markering.

DDS har godkendt os som tilskuds berettiget og låneberettiget.
Der er opstået en udfordring, priserne på anlægget er steget med
40.000,- (jeg har fået forhandlet det ned med 10.000,-, til 30.000).
Hvad gør vi?
Det blev besluttet at udskyde investeringen indtil vi kan finde en
løsning.
Der skal igen ansøges i KHIF hvis prisen er større ed den tidligere
godkendte.

b.

Opgaver

Aktion?
Status på rep. af banerne.

Elverdamsvej 340 - 4070 Kr. Hyllinge – Telefon: 46 40 41 70 (skydebanen).

50 m banen
15 m banen
Reparationerne afventer lidt lunere vejr

6.

c.

Aktivitetskalender

d.

Kommende aktiviteter:

Evaluering af stævne

Visioner:
Der indkaldes til Visionsmøde 6. april kl. 10:00
Sommerstævnet afvikles den 10. – 16. juni 2013 med skydetider
som sidste år.
Hvordan gik det?
Stævnet gik godt og blev afviklet med mange deltagere.

7.

Eventuelt

8.

Næste møde

Husk kalenderen til mødet og husk at melde afbud hvis ikke du kommer.
Hvis du har tilføjelser til dagsordenen så send dem så hurtigt som muligt til undertegnede.
Med venlig hilsen
Bent F. Hansen

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

