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

Kr. Hyllinge den 6. maj 2013

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 14 - onsdag den 15. maj 2013 kl. 18:00 – 22:00
1.

2.

Velkommen
a.

Godkendelse af dagsorden

Ingen ændringer

b.

Godkendelse af referat møde 13
(ligger på hjemmesiden).

Ingen bemærkninger

Regnskab

Henrik oplyste om økonomien og der var ingen bemærkninger,
Det blev bevilliget at købe en ny bærbar – BFH indkøber.
Bent F. Rykker KHIF for tilladelse til udskiftning af tag.
Bent F. Rykker Landsdelen for tilskud til DM 5 x 400,Der blev bevilliget 5.000,- til troltexplader på 25 m banen.

3.

Meddelelser fra KHIF

Ingen meddelelser på grund af afbud

4.

Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Skydebaneforeningen (DDS) har indstillet lån til våben, da
foreningens formål er at være med til at støtte skydebaner og ikke
våben.
På generalforsamlingen i DDS-Roskilde blev fremlagt en model
til fordeling af midlerne i DDS-Roskilde når Landsdelsforeningen
sammenlægges med DGI Midt og Vestsjælland. Oplæget blev ikke
vedtaget da det ikke var alle midler der var med i puljen,
Landsdelsbestyrelsen arbejder videre.
Lamper på 25 m anlægget er repareret og banen er klar til stævnet.
Klaus foreslår at Sauer riflerne bliver olieret da aktiviteten på 200
m banen er meget begrænset.
Helle er utrolig glad for forbedringerne på 50 m banen.
Da Fredes helbred ikke er det bedste og aktiviteterne på 200 m
banen ikke er af de store blev det besluttet at midlertidig lukke for
skydning på 200 m banen indtil en afløser kan findes.
Klaus oplever periodisk fejl på bane 5, prøver at finde fejlen.

5.

Diverse opgaver
a.

b.

Projekt 15/50 m elektronisk
markering.
Opgaver

Projektet er udskudt indtil videre afventer økonomien.
Status på rep. af banerne.
50 m banen er istandsat og det er et flot resultat der er kommet ud
af det, en stor tak til dem som var med til forskønnelsen.
Arbejdsdage på banen den. 3. august 2013 kl 8:00
Liste med tilmelding og opgaver lægges på banen.
Visioner – visionsmøde er afholdt.

c.

Aktivitetskalender
Der er lavet er prioriteret rækkefølge for nogle af de nøgleord som
er fundet:

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

Skydebanens venner, der udarbejdes et forslag til vedtægter.
Elektronisk markering: afhænger af økonomien (skydebanens
venner).
Køkken i klubhuset.
Socialt arrangement:
Grilldag lørdag d. 7. september 2013. Pris 100,6.

Sommerstævne

Hvem kan være til stede:
Tirsdag: Bent F., Lars K., Rasmus K.
Torsdag: Henrik T, Helle L., Kim C, Frede J. Klaus T.
Fredag: Lars K, Rasmus K., Henrik T.
Lørdag: Henrik T, Helle L., Kim C, Frede J., Klaus T.
Søndag: Lars K, Rasmus K., Henrik T, Helle L.

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).

