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

Kr. Hyllinge den 2.. maj 2011

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 - 6. maj kl. 18:00
1. Velkommen
a. godkendelse af dagsorden
b. Godkendelse af referat fra
møde 3

I.A.B
.
I.A.B

2. Regnskab

Henrik fremlage status på konti

3. Meddelelser fra KHIF

Halfordeling pågår, <alarmsystemet afventer opsigelse

4. Meddelelser fra
formanden/bestyrelsen

Udskrivning af våbenlegitimationer er stillet i bero da
man ikke kan få printeren til at virke
Den aflyste 25 m std. bliver skudt som
hjemmebaneskydninger da Havdrup/Solrød har trukket
deres hold.
Frede efterlyser reglerne for hjemmeværnsskydningen.
Henrik bestiller 10 høreværn til 50 m banen.
Lars K. afholder hjælpetrænerkursus den 25. juni
Indkøb af 2 skyttebøger BFH medtager

5. Opgaver
a. Fælles arbejdsdag
b. Rengøring - banerne
6. diverse reparationer på
banerne/vedligeholdelse

28. maj 2011 kl. 8:00
Der foretages jævnligt støvsugning af banerne og
standpladserne
Der fremstilles en liste over manglende arbejde
Der skal checkes for bly i voldene
Der indkøbes udendørslamper samt kabel, kabelclips og
samledåser samt samlemuffer.

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

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.
Johnny kommer med et overslag til en udskiftningspris.

b. opgaver til snarlig
udførelse

Taget er skiftet.
Af andre opgaver er der:
Maling af 50 m banen indvendigt (kan udføres i
vinterhalvåret).
Skydekasser på 50 m banen færdigmonteres og der sættes
evt. masonit plader op foran for at undgå tilbageslag på
skiverne.
Udskiftning af stolper ved portene på 50 m banen?
Udskiftning af SPITH anlæg til elektronisk markering,
Anlægget er bestilt, men da Kongsberg ikke kan levere pt.
er opsætningstidspunktet ikke fastlagt.. sættes op i juli.
Lovet leveret i uge 20.

7.
8. Kr. Hyllinge åben:

Vi skal huske, at da sommerstævnet både på gevær og på
25 m pistol er udpeget som kvalifikationsstævne skal vi
nok overveje at holde åbent en eller to aftener mere end
vi havde regnet med.
Pistol tirsdag, fredag?
Gevær lørdag søndag?
Bemanding til stævnet:
Tirsdag daglig banevagter
Fredag BFH samt Lars K.
Lørdag BFH samt Henrik, margit samt?
Søndag. bfh samt margit , henrik +?

9. Eventuelt
10. Næste møde

August

Husk kalenderen til mødet
Med venlig hilsen
Bent F. Hansen
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