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 10. september 2013

Referat Bestyrelsesmøde nr. 15 - mandag den 9.. september 2013 kl. 18:00 – 22:00
1.

2.

Velkommen
a.

Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

b.

Godkendelse af referat møde 14
(ligger på hjemmesiden).

Ingen bemærkninger

Regnskab

Henrik oplyste om status på finanserne.
Henrik sætter indkaldelse til generalforsamlingen i fælles
annoncen og samtidig offentliggøres skydetiderne for vinterens
åbningstider også i annoncen.
Henrik så gerne at vi snarest satte os sammen for at lave budget
for det næste år, datoen bliver den 9. oktober 2013.

3.

Meddelelser fra KHIF

Torben B meddelt afbud.

4.

Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

BFH/ KHIF afholder fælles aktivitetsdag den 29. september på
trekanten ved slagteren, afdelingerne undersøger om vi har folk til
at stille op, Pr. Traileren er reserveret til dagen.
BFH er blevet kontaktet af Skydebane Danmark vedr. ansøgning
om lån til elektronisk markering, vi undersøger om priserne er
steget siden sidst og melder tilbage.
KHIF har modtaget en regning fra Lejre kommune vedr. station
14,s opvarmning på 84.000,- kr.
KHIF arbejder på, at overdrage fodbold og tennis husene til
kommunen, afventer kommunens svar.
LK/ Sommer sæsonen er afsluttet og på 25 m pistol er det gået
rigtig godt, seniorerne vandt deres række og Mixholdet kommer
også med til DM, der er udtaget 7 af vore skytter til Landsdelsholdene.
KT/ Jægerne efterlyser fællesindkøb af ammunition, DDSRoskilde lukker ned og Skydebaneforening Danmark vil ikke stå
for ammunitionstilskud.
Indtil der findes en løsning køber der ammunition efter behov hos
lokale forhandlere.
Klaus klagede over rengøringer eller mangel af samme på 200 m.
banen.
HL/ Helle oplyser at der er kommet mange børneskytter i løbet af
sommeren.
Lars E/ Der er nu lukket for skydning om søndagen på 25 m.
banen.

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

5.

6.

Generalforsamlingen 2013
På valg er:
a.

Frede Pedersen (går af pga.
sygdom)

Frede takkede af da hans helbred ikke tillader at han fortsætter
pladsen sættes vakant da vi pt. Ikke har nogle skytter der skyder
200 m. jægerne har mulighed for at benytte torsdagene hvis de kan
få det at passe, evt. 200 m. skytter har mulighed for at skyde om
tirsdagen eller om torsdagen efter forudgående aftale.

b.

Lars Ketelsen

Lars genopstiller

c.

Helle Lundgreen

Helle genopstiller

d.

Lars Evensen

Da der ikke er er så mange seniorer har bestyrelsen valgt at
nedlægge posten som aktivitetsformand for voksenskytterne.

e.

Henrik Tolstrup

Henrik genopstiller

f.

Valg af suppleant

Nuværende suppleanter Jan Larsen er på valg.
David Ansbo er 2. suppleant.

Diverse opgaver
a.

Projekt 15/50 m elektronisk
markering.

b.

Opgaver

c.

Aktivitetskalender

Projektet er udskudt indtil videre Tages op på budgetmødet.
Aktion?
Status på rep. af banerne:
50 m banen, er blevet lavet tip top i orden med lofter og gulv samt
en generel opfriskning.
15 m banen står for tur, der er indkaldt til fælles arbejdsdag den 5.
oktober kl. 8:00 til morgenmad
Socialt arrangement? – grillaften – blev aflyst på grund af for få
tilmeldte
Lars K. udarbejder en aktivitetskalender for 2013/2014
Lars udarbejder vagt plan for onsdagsåbent, stadig kun for
selvhjulpne skytter.

7.

Sommerstævne

8.

Eventuelt

9.

Næste møde – Budgetmøde:
onsdag den 9. oktober

Hvordan gik det for det meste godt besøgt med pistolskydningen
søndag var meget død, vi besluttede at vi ikke fremover vil skyde
pistol i weekenden.

Med venlig hilsen
Bent F. Hansen

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

