Kirke Hyllinge skytteforening
Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren,
Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn,
Bent F. Hansen, Henning Sørensen, Henrik Tolstrup,
Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF.
Kr. Hyllinge den 10. januar 2011

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 - 24. januar kl. 18:00
1. Velkommen
a. godkendelse af dagsorden

i.a.b

b. Godkendelse af referat fra
møde 1

i.a.b

2. Regnskab

3. Meddelelser fra KHIF

4. Meddelelser fra
formanden/bestyrelsen

Henrik oplyste om saldi på konti og fortalte at der var en
lille medlemstilbagegang fra november til januar.
Taget til efterretning.
Torben B. orienterede om forløbet af KHIF's
generalforsamling,
Bent har været til KHIF's generalforsamling og
opfordrede til evt. at lave noget biathlon så afdelingerne
kunne få et samarbejde.
Bly-undersøgelsen er blevet aflyst da vi ikke kunne stille
med nok skytter til at give et resultat.
Kim meddelte at der var en rimelig stor tilgang på gevær
ungdomssiden, men de klare det uden yderligere hjælp.
Johnny syntes at der var en lille tilbagegang i aktiviteten
på pistolsiden, det kan muligvis være vejret der spiller
ind da det jo ikke har været det bedste at køre i.
Lars kunne meddele, at Rasmus var udtaget til
bruttolandsholdet på pistolterræn - stort tillykke.

5. Opgaver
Mia har lavet en rigtig flot
fleyer//plakat til 2 gratis
skydninger.

.Den er færdig og trykt - og der bliver delt plakater og
fleyers ud i lokalområdet, biblioteker, forretninger
ungdomsskolen og ungdomsklubben.

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

a. Fælles arbejdsdag

Skal planlægges så den er i god tid inden
sommerskydningerne starter

b. Rengøring - banerne

Banerne bliver støvsuget på borde og gulv en gang om
ugen med autoriseret støvsuger med det anbefalede
filter.

6. diverse reparationer på
banerne/vedligeholdelse
a. Status

PT. er der nogle opgaver der er nødvendige så hurtigt
som muligt.
Taget på 200 m banen er utæt og trænger til en udskiftning
da tagpladerne smuldre og er meget utætte med den
virkning at der er vandskader og begyndende råd i
tagkonstruktionen.
Materialerne ligger på P-pladsen klar til at blive sat op,
afventer vejrliget..

b. opgaver til snarlig
udførelse

Af andre opgaver er der:
Maling af 50 m banen indvendigt (kan udføres i
vinterhalvåret).
Der skal monteres væv på væggene og males.
Skydekasser på 50 m banen færdigmonteres og der sættes
evt. masonit plader op foran for at undgå tilbageslag på
skiverne.
Dette skal være færdigt inden sommersæsonen startes og
inden der kommer eftersyn af skydebanerne.
Udskiftning af stolper ved portene på 50 m banen?
Johnny har en pind i lommen som han sætter op.
Udskiftning af SPITH anlæg til elektronisk markering:
Det blev endeligt besluttet at skifte anlægget ud.
Lars har laver et budget for udskiftningen en undersøgelse
af hvilke fonde der kunne donere et tilskud, blev
konklusionen, at der ikke var nogen som umiddelbart
kunne være aktuelle.
Det blev besluttet at ansøge KHIF om tilladelse og DDS
om tilskud og lån efter fremlagte budget 2. S1 fremsendes
til Landsdelen.
Ventilationsanlægget trænger til nye filtre, der undersøges
hvilken type der skal bruges og derefter bestilles det
nødvendige antal.
Ventilationsanlægget er efterfølgende brudt sammen,
ventilationsanlægget lukkes ned i uge 4, Søren Ibsen m.fl.
sørger for uskiftning af defekte komponenter og tager mål
til filtre i samme arbejdsgang.
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Etablering af trådløst internet.
Trådløst internet i opholdslokalet - Der er nu installeret
Trådløst internetadgang i opholdslokalerne, det bliver
etableret som åbent uden adgangskoder.

7. Kommende aktiviteter

Ø-stævne 2010
Vi er værter for Ø-stævnet både på gevær og pistol:
Gevær: 3. - 5. februar
Bemanding:
Torsdag - alm. skydeaften + Bent
Fredag: Lars + Bent
Lørdag: Henning + Bent
Bent sørger for skivedømmer maskinen.
Hvis andre vil byde ind og være med er de velkomne.
Pistol: 8. + 11. - 12. februar
Bemanding:
Tirsdag: alm. skydeaften
Fredag: Lars + Bent
Lørdag: vakant + Bent
Andre der kan/vil hjælpe er meget velkomne.

8. Julestævne:

Julestævnet blev afviklet og det var en god oplevelse,
julelotteriet var en god ide og vi skal huske til vores
sommerstævne, at se om vi kan få sponseret nogle
præmier..
Gavekort og medaljer er færdige og kommer torsdag i
uge 4.

9. Eventuelt

Det blev fastslået at det rygeforbud som eksisterer i alle
KHIF's lokaler skal overholdes, da det er generende for
andre at der ryges på kontoret især når der ikke lukkes
dør og udsugningen ikke virker, så må rygerne gå uden
for og ryge.

10. Næste møde

Marts 2011/nærmere mødedato kommer.

Husk kalenderen til mødet
Med venlig hilsen
Bent F. Hansen
Elverdamsvej 360 - 4070 Kr. Hyllinge – Telefon: 46 40 41 70 (skydebanen).

