Kirke Hyllinge skytteforening
Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren,
Kim Christensen, Klaus Tjønn,
Bent F. Hansen, Henrik Tolstrup,
Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF.
Afbud Torben Bovien
Udeblev: Helle Lundgreen
Kr. Hyllinge den 12. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde nr. 17 - mandag den 10. februar 2014 kl. 18:00 – 22:00
1.

Velkommen
a.

Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

b.

Godkendelse af referat møde 16
(ligger på hjemmesiden).

Godkendt

2.

Regnskab

Henrik oplyste regnskabstal og status

3.

Meddelelser fra KHIF.

Ingen Torben var ikke til mødet (afbud)

4.

Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Bent oplyste om modtagne bilag fra KHIF. Vedrørende
medlemstilskud og mellemregning (faktura udleveret til Henrik).
Der blev oplyst at det stadig er muligt at få lån til fabriksnye
våben fra DGI skydning.
I forbindelse med regning fra KHIF fik vi afregningen fra TDC –
den fandt vi meget dyr og Bent finder alternativ løsning til telefon,
alarm og internet.
Bekræftelse fra alarmfirmaet om det er tilladt at lave en GSM
løsning – bedes skriftligt bekræftet.
Vi modtog også el afregningen fra 2013 – 2014, her kunne vi med
glæde her 6 uger før års aflæsningen at vi er ca. 10.000 KW lavere
end ved sidste års aflæsning, så vores foreløbige bestræbelser på
at spare har båret frugt.

5.

Generalforsamlingen KHIF. 2013

6.

Diverse opgaver
a.

Projekt 15/50 m elektronisk
markering.

b.

Opgaver ud over Kongsberg

Vi havde en ansøgning om tilladelse til indkøb af Kongsberg
anlæg med som et punkt på generalforsamlingen, og
generalforsamlingen godkendte indkøbet.
Montering af anlægget, Der startes så småt op på banen med at
nedtage det gamle skiveanlæg og påbegynde opsætningen af det
nye, udvendige arbejder afventer lidt bedre vejr, der planlægges 2
weekender i marts for opsætning og afprøvning.
Datoer findes løbende.
Eftersyn af tag, opmåling og bestilling af materialer.
Johnny Vil finde prisoverslag på tagplader ud mod
parkeringspladsen samt resten af rygningspladerne.
Johnny hører om priser på isolering.
Er andre opgaver vi skal i gang med:
Køkken:
Johnny kommer med en skitse og Klaus rentegner og finder ud af
om der skal søges om tilladelse til byggeri af køkkenet bl.a.
afløbsforhold mm. Hele kontoret bruges til køkken.

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

Gulvtæppe ophold:
Vi prøver at finde en god pris. Ca. 180 m2.
Opgaver på 200 m. banen:
Klaus har fuldt overblik over de opgaver der forestår.
Henrik mindede om, at drænbrønd skulle renses og frilægges.
Hjælper arrangement:
Der arbejdes med at finde et passende arrangement for bestyrelse
og hjælperne med påhæng.
7.

Eventuelt

8.

Næste møde: ifølge mødeoversigten på
hjemmesiden eller før.

Med venlig hilsen
Bent F. Hansen

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

