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 7. oktober 2016
Referat Bestyrelsesmøde nr. 26 - onsdag den 19. oktober 2016 kl. 18:00 – 22:00
1.

2.

Velkommen
a.

Godkendelse af dagsorden

I.a.b.

b.

Godkendelse af referat møde 25

I.a.b

Regnskab
a.

3.

Henrik oplyste om status for regnskabet

Regnskabet

Meddelelser fra KHIF.

Torben B oplyste at der havde været Oktoberfest med et rimeligt
antal deltagere, det kunne dog have været bedre.
Halprojektete status.

4.

Meddelelser fra formanden/bestyrelsen:

Bent oplyste at der var kommet invitationer til en alternativ
turnering 4 personer der skyder alle fire discipliner pistol/riffel
22/luft.
Der bør skiftes luftfiltre på banen da suget er faldet drastisk.
Firkløverskolen har ønsket at komme for at prøve skydning, de
kommer den 25 november Bent, Henrik, Jørgen og Johnny
kommer og hjælper.
Hjælpetræner kurser pistol/riffel – da kurset i høj grad ligner det
”gamle” instruktørkursus vil vi forsøge at hverve deltagere for
både pistol og riffels vedkommende.
Der var kommet en invitation til at få trykprøvet luftbeholdere til
foreningens og medlemmernes våben BFH tager aktion på dette.
Der har været en forespørgelse på, om DGI giver tilskud til
mindrebemidlede medlemmer. (Idræt for alle).
DGI har en tilskudspulje som skal søges, der har dog ikke været
respons fra den som stillede spørgsmålet – vi afventer ansøgning.
Helle: vi er kommet i gang med skydningerne, hold er tilmeldt til
turneringen, Kim supplerer med at der er rigtig mange unge
skytter.
Mathias S. vil gerne stå for et rent juniorhold.
Klaus: der er defekt på 200 m. banen bane 5 vil i løbet af vinteren
prøve at finde fejlen med hjælp fra Kongsberg eller
Skyttebutikken.
Johnny: foreslog at vi for at hæve aktiviteten i pistolafdelingen
prøver at oprette en 3 eller firkantsskydning f.eks. Hvalsø, Tuse,
og andre foreninger i nærområdet gerne mere mod vest i det
gamle Holbæk Amt.

5.

Hvervning af ildsjæle
a.

Jule arrangement i Frederikssund Golf klub 9/11-16:
Deltagere: Bestyrelsen, Jens Petersen, Per Stigaard, Ken Poulsen,
Mathias Stigaard, Cathrine Christensen, Ole W. Hansen, Peter
Strandgaard, Jørgen Jacobsen, Jan Larsen.

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

6.

7.

Hvem stiller op igen (på valg)
a.

Formand – (Bent F. Hansen)

b.

15 m. pistol (Johnny Jensen)

c.

15 m. riffel (Kim Christensen)

d.

200m/Jæger (Klaus Tjønn)

e.

Valg af suppleant – afgående,
(Henning Sørensen ).

opgaver Jule stævne 5. – 11. dec.

Opstillere på generalforsamling 4. nov 2016.
Johnny ønsker ikke at stille op ellers er alle andre villige til
genvalg, hvis der ikke kommer andre forslag.
Kandidat til suppleantposten søges på dagen.

Der skydes: tirsdag, onsdag (fortrinsvis egne skytter), torsdag og
lørdag.
Der vil være lidt at spise alle aftner.
Helle står for mad (ristede og kogte pølser mm.)
Der regnes med at bestyrelsen og faste hjælpere deltager i stævnet
som banevagter mm.

8.

Budget

Budgettet blev tilrettet, Henrik renskriver og gør klar til
generalforsamlingen, der er bestilt mad ved slagteren.

9.

Eventuelt

Ingen forslag.

10. Næste møde

Generalforsamlingen 4. november 2016.

Med venlig hilsen
Bent F. Hansen

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

