Kirke Hyllinge skytteforening

Deltagere: Helle Lundgren, Frede Pedersen,
Kim Christensen, Bent F. Hansen,
Henrik Tolstrup, Henning Sørensen
Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF.
Fraværende: Johnny Jensen, Klaus Tjønn
Kr. Hyllinge den 15. august 2011
Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 - 15. august kl. 18:00
1.

Velkommen
a.

godkendelse af dagsorden

Lars ønskede at tilføje et punkt på dagsordenen vedr.
kontingentforhøjelse.

b.

Godkendelse af referat fra møde 4

I.A.B

Ligger på hjemmesiden

2.

Regnskab

Henrik oplyste saldi og øvrige regnskabsoplysninger
Der et Pt. 178 medlemmer.
Henrik sender regning til Greve Skf. Vedr. SPITH-anlæg kr.
7.000,-

3.

Meddelelser fra KHIF

Der har ikke været møde efter ferien
K.H.I.F afholder aktivitetsdag den 3. september i hallen, der
husstandsomdeles folder vedr. foreningslivet i Kr. Hyllinge.
K.H.I.F. har som sædvanlig deltaget i Roskilde Festivallen i
år.

4.

Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Der har ikke været det store i sommerperioden, Rasmus
Ketilsen har kvalificeret sig til pistolterræn landsholdet,
TILLYKKE.
Lejre brandvæsen har venligst udlånt affugter til at afhjælpe
fugt på 15 m banen.
Da der er opstået flere skader/vandskader på banerne er det
nødvendigt at finde en fælles arbejdsdag for afhjælpning af
fejlene.
Banerne er blevet gennemgået af politiet og fundet i orden,
dog mangler 25. m. banen, der er givet tilladelse til at skyde
ordinatskydninger på op til 90 m med alle kalibre 0.22 –
0.45 ACP med og uden kappe.
Der må skydes på både 25 m. og 50 m. banerne på samme
tid når der er etableret en fast kommunikationsforbindelse
mellem banerne.
Der er dog ikke kommet instruks for banen så vi holder lige
igen indtil den kommer, formelt er de elektroniske baner
ikke godkendt til skydning endnu.
Eduard Flÿgering har doneret et stk. 50” skærm til
foreningen, den er hængt op i opholdslokalet.

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

5.

diverse reparationer på
banerne/vedligeholdelse
a.

Status

25 m banen er i juli måned blevet sat op, af 5 – 6
medlemmer dog er der konstateret fejl på den del som
Kongsberg har samlet, anlægget gennemgås af Kongsberg
torsdag den 18. august, så håber vi at de får det til at virke.
Ved sidste fælles arbejdsdag fik vi lavet rigtig mange
tiltrængte reparationer, dog er der en del som er nødvendige
at få udført inden vinteren.

b.

Opgaver

Maling af 50 m banen indvendigt
Halvtag over 25 m. banen skal udskiftes.
Løskant udvendig på 15 m. banen monteres så vandet ikke
kan trænge ind bag drænpladen.
Nedløbsrøret ændres så det ikke løber i drænet.
Der graves en rende til bortledning af regnvand
Efter vandskaderne er det nødvendigt at rengøre 15 m.
banerne da der er ved at komme skimmelsvamp,
gulvbelægningen skal lægges.
Der er en mindre utæthed på 200 m. banen, skal findes og
udbedres.
Der indkaldes til fælles arbejdsdag den 28. august kl. 8:00 til
morgenkaffe Bent udarbejder indkaldelsen.

6.

Bestillinger / opgaver

Bent Bestiller 25 m. skiver hos Preben Pedersen (skjern)
Ansøge KHIF jubilæumsfond om hæve/sænkebord for
træning af unge skytter, Bent ansøger.
Bent tager en snak med forsikringsmanden vedr. vandskade
på 15 m. banen.
Henrik bestiller skiver til vinterens skydninger på 15 m.

a.

Hæve/sænkebord

Der indhentes pris på hæve/sænkebord. 4.600,-

b.

Våbenkontrol

i forbindelse med at der sendes girokort ud med kontingenter
sendes også besked om den årlige våbenkontrol som løber
hele november måned, manglende kontrol medfører
inddragelse af våbenpåtegning.

c.

Alarmsystem

I forbindelse med godkendelse af banerne, kom det på tale at
politiet kræver at alle boks vægge der danner udvendig mur
skal have rystealarm monteret.
200 m banen er aktuel
50 m banen danner ikke ydermur men er støbt inden for
ydermuren i armeret beton.
15 m banen er ligeledes støbt inden for den eksisterende
mur.
Bent undersøger hos politiet om det er OK.

7.

Kommende aktiviteter
a.

Generalforsamling

Hvem genopstiller?

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

afholdes:
fredag den 4. november måned. 4.

På valg er:
Henning Sørensen (genopstiller ikke) måske
Helle Lundgren (genopstiller)
Lars Ketelsen (suppleant for 1 år). (Genopstiller måske skal
lige have en afklaring).
Henrik Tolstrup. Kasserer (Genopstiller)

b.

Projekt ung samling

Henrik og Helle kommer. fredag 18 august kl. 18:00

c.

Divisionsturnering

Vinterens turnering Der tilmeldes 9 hold i alt.

d.

Stævne i december

Dato for afholdelse og hvilke discipliner skydes der.
Stævnet afholdes tirs. – tors. + fredag. samt lørdag/søndag i
uge 48
Der skydes både Luft og 0.22 på pistol og riffel. Med
mesterskab.

e.

Hjemmeværnsskydning

f.

Skoleskydning

g.

Kontingent

Den årlige hjemmeværnsskydning afholdes den. 11.
september
Henning, Mette, Helle, Bent, opgaverne fordeles mellem
dem.
Følgende kontingentforhøjelser blev vedtaget:
Voksen: kr. 600,Børn Kr. 200,Familie: kr. 900,-

h.

Unionen
Det blev besluttet at vi evt. melder os ud af Dansk Skytte
Union, da det er svært at skaffe skytter til at skyde.
Der er pt. Tilsagn fra 4 skytter (1 hold).

8.

Eventuelt

Vi vil forsøge med en fælles træningsdag om onsdagen,
skytter der ønsker at træne kan komme om onsdagen, det
gælder både pistol og gevær, her vil blive gjort forsøg på at
få en eller flere trænere til at komme, det er dog ikke en
betingelse, da skytterne også kan træne selvstændigt
(element træning) på egen hånd.
Der skydes ikke pistol om torsdagen på grund af
pladsmangel.

9.

Næste møde

10. oktober 2011 kl. 18:00

Med venlig hilsen
Bent F. Hansen

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

