Kirke Hyllinge skytteforening
Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren,
Kim Christensen, Klaus Tjønn,
Bent F. Hansen, Henrik Tolstrup,
Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF.
Kr. Hyllinge den 11. november 2013

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 16 - mandag den 11. november 2013 kl. 18:00 – 22:00
1.

Velkommen
a.

Godkendelse af dagsorden

I.A.B

b.

Godkendelse af referat møde 15
(ligger på hjemmesiden).

I.A.B

2.

Regnskab

udsat på grund af Henriks ferie.

3.

Meddelelser fra KHIF

Torben informerede om Byforum der arbejder for at få en hal 2 i
Kr. Hyllinge.
Tennis er ved at reorganisere sig efter frafald af medlemmer og en
del fra bestyrelsen, har afleveret regnskab ved regnskabsgennemgangen.

4.

Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Bent F. har rykket KHIF ved Torben Olsen for fornyelse af
lejekontrakten hos lejre kommune.
Han informerede også om konsekvenserne ved at tillade skydning
med de nye kalibre, dette vil udløse at vi skal have en ny
miljøgodkendelse og det er vi ikke interesseret i da det vil være
under det nye miljøreglement, så længe der ikke er kommet klager
eller der ikke er lavet om i det lokale område er der ikke grundlag
for en revurdering af miljø godkendelsen.
Det vurderes at en ny miljøgodkendelse vil koste i omegnen af 30
– 40.000 kr.
2. runde af divisionsturneringer er nu lagt på skydetilmelding.dk
DGI afholder ekstraordinær generalforsamling i ringsted på
onsdag den 13. november vedr. sammenlægning af DDS Roskilde
og DDS Vestsjælland, Lars K. deltager.
DGI på landsplan har haft Årsmøde, her blev det bl.a. at skytterne
fastholder strategi 2015, som man lil arbejde videre med især de
tre vigtigste punkter, synlighed, Foreningsudvikling og
fastholdelse af frivillige.
SKV er lidt langsomme da de fleste våbenpåtegninger ar
minimum 4 uger hos politiet.
Helle: fortalte at sommeren var gået godt og at hun nu vil holde
”ferie”.
Klaus: fortalte at sommeren er gået godt og at han sammen med
jægerne vil begynde at se på reparationer og forbedringer på 200
m. banen i løbet af foråret.
Der skal skiftes membraner og Kongsberganlæget skal efterses
bl.a. kontrol af mikrofoner, han kontakter selv Kongsberg.

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

Lars K.: har givet grønt lys for oprettelse af 5 midlertidige
grovbaner (bane 1 – 5) mod at skytterne selv sørger for at montere
holdere og afdækning, afdækning og holdere skal være monteret
på en sådan måde at der uden problemer kan genopsættes
Kongsberganlæget til foråret.
Johnny: Aktiviteten er lidt lav, men det ligner de tidligere år,
divisionsskydninger er i gang og holdene er fuldtallige og har
skudt 1. runde på hjemmebane.
Johnny sørger for at tilmelde via skydetilmelding og indberette
holdopstillingerne til DGI.
Kim: der er stadig stor tilgang af især børn men også en del
voksne finder vej til skydebanen, Kim mener at Aktivitetsdagen
på trekanten var en udløsende faktor på de mange nye
medlemmer.
Ken er i gang med at indberette hold og han har tilmeldt alle
riffelskytterne 2. runde til skydetilmelding.dk. Alle hold er
fuldtallige.

5.

Generalforsamlingen 2013

6.

Diverse opgaver

7.

Bestyrelsen mener ikke at der er grund til at nedfælde et reglement
for brugen af 25 m. banen, retningslinjerne er at skydehold kal. 22
under kommando har fortrinsret frem for grov, og at kal. 22 og
grov godt må skyde samtidig når der ikke skydes programmer
under kommando.

a.

Projekt 15/50 m elektronisk
markering.

Anlægget er reserveret til senere levering når KHIF. Har godkendt
at vi må investere i anlægget.

b.

Opgaver

Vi har ingen prioriterede opgaver pt.

Aktivitetskalender

Lars har lavet en ny kalender som lægges på hjemmesiden

Julestævnet

Skivetæller er bestilt hos DDS Roskilde.
Hvem kan møde og hjælpe
Pistol: Johnny, Lars K., Karsten N., Peter S. og Bent F
Riffel: Kim C., Helle L., Ken P., Jens P. Casper C. og Louise P
Henrik T. alle dage
Helle weekenden (Kantine).

8.

Eventuelt

Bent F. Fremstiller nøgleliste.
Pistol hjælperne ar nu på plads og nye retningslinjer er lagt for
udvalget.

9.

Næste møde

I februar iflg. Aktivitetskalender 11. februar 2014

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).

