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

Kr. Hyllinge den 4. april 2011

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 3 - 1. april 2011 kl. 18:00
1. Velkommen
a. godkendelse af dagsorden
b. Godkendelse af referat fra
møde 2
2. Regnskab

3. Meddelelser fra KHIF

i.a.b.
i.a.b

Danske Bank har udbedt sig om en bestyrelsesliste samt
vedtægter for foreningen.
Henrik oplyste status på konti
Sidste HB møde blev aflyst, men blev holdt samtidig
med halfordelingsmødet. her blev også afholde møde i
Cafeteriaudvalget hvor der blev diskuteret forskellige
løsninger for drift af hallens cafeteria.
En automat-løsning blev det foretrukne, og så med
åbningstider når der er stævner.

4. Meddelelser fra
formanden/bestyrelsen

Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling i KHIF
vedr. tilsagn om lån hos DDS - Tilsagnet blev
enstemmigt vedtaget.
DDS ansøgt om lån og tilskud, begge dele blev godkendt
og der er den 28. februar bestilt et Kongsberg anlæg med
10 baner til 25 m banen. til levering ultimo marts primo
april.
Ildsjælene fra DDS Roskilde har spurgt om de måtte
komme i foreningen inden den 1. maj og afholde en
oplysnings vedrørende Landsskyttestævnet 2011 (150
års jubilæumsstævne).
Der har været DM for ungdommen hvor Mikkel som er
JUN skytte fik Bronze
Der har været afslutning i riffelafdelingen hvor
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fordelingen af pokaler gik efter planen, der står en pokal
som vi har fået som gave af SKB, den bruges til
vandrepokal på 50 m., de pokaler der ikke kan skrives
flere navne på uddeles til egendom og nye købes ind
Riffeludvalget lovede at optegne navnene på de pokaler
vi uddeler, til Lars for at han kan lægge dem på
hjemmesiden.
BK-skytterne vandt deres pulje ved DDS Roskildes
turneringsskydning, og rykker nu op.
Pistol sluttede sæsonen af med finalen i
handicapskydningen som blev vundet af Henrik
Tolstrup..
Rasmus Ketelsen vandt DM for juniorer på luftpistol og
han vandt sølv på kaliber 0.22 også ved DM.
Der er ansøgt KHIF''s-Jubilæumsfond om kr. 1.200,- til
ny skydejakke til ungdommen. Der er ikke kommet
noget nyt.
Lars Ketelsen laver et hjælperkursus for dem som måtte
have interesse for det, forældre og dem som ellers vil
hjælpe med de unge.
Der ansøges om SKV3 til forældre gruppen, så de har
mulighed for at køre til stævner med de unge.
Kurset afholdes den 7. maj.
Der er blevet udarbejdet et takstblad for forskellige
ydelser der er i foreningen.
Takst bladet sættes op i klublokalerne..
5. Opgaver
Status på medlems pleje

a. Fælles arbejdsdag

.Den omdelte gratis skydningsfleyer har haft en effekt på
medlemstilgange, bestyrelsen blev enig om at genoptage
tiltaget til sæsonstart på indendørs sæsonen.
Denne gang skal fleyeren indeholde en navneslip som
skal udfyldes.
9. april - dagen er udsat indtil vi kender leveringsdato for
Kongsberganlæget.
Bent undersøger priser på flis eller andre løsninger'

6. diverse reparationer på
banerne/vedligeholdelse
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a. Status

PT. er der nogle opgaver der er nødvendige så hurtigt
som muligt.
Taget på 200 m banen er blevet udskiftet - tak for hjælpen
til de implicerede

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.
Montering af dæk skinne i værkstedet over el-ledning.
Skydekasser på 50 m banen færdigmonteres og der sættes
evt. masonit plader op foran for at undgå tilbageslag på
skiverne. Der smides lidt sand i bunden af skydekasserne.
Lamper ved 50 m banen efterses der er ikke lys i dem.
Blænder ved lampen til 25 m banen repareres.
Udskiftning af stolper ved portene på 50 m banen?
Johnny har en pind i lommen som han sætter op.
Dette skal være færdigt inden sommersæsonen startes og
inden der kommer eftersyn af skydebanerne.
Udskiftning af SPITH anlæg til elektronisk markering:
Greve har købt det gamle anlæg. kr. 7.000,Ventilationsanlægger er nu repareret og filtrene er
udskiftet.
Det blev besluttet at skifte filtrene hvert år.
Poser til udblæsning tages ned og vaskes i løbet af
sommersæsonen.

Der skal laves 4 bøjler til at holde 25 m skiver til
grovskydning - to i midten mellem sektionerne samt to
stk. yderst til højre og venstre for de elektroniske skiver.
7. Kommende aktiviteter

Sommer stævne 17. - 18. juni
Der skydes pistol tirsdag og lørdag og gevær.

8. Eventuelt

Stævnet lægges på skydetilmelding. 1 måned før.
Der var ingen emner

9. Næste møde

6. maj kl. 18:00

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

Husk kalenderen til mødet
Med venlig hilsen
Bent F. Hansen
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