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

Kr. Hyllinge den 21. oktober 2011
Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 6 - 19. oktober kl. 18:00
1.

Velkommen
a.

godkendelse af dagsorden

Iab.

b.

Godkendelse af referat fra møde 5

Iab.

Ligger på hjemmesiden

2.

Regnskab/budget for 2012

Den kritiske revision havde nogle ønsker til regnskabet, der skulle
oprettes konti vedr. værdier og inventar, Bent og Henrik tager lige
en snak om tilretning.
Regulering af skivepriser på 25 m. til 10 kr. pr. skydning på
elektroniske skiver
Budgettet blev behandlet og tilrettet.
Det blev besluttet at give BK/JUN. skytterne tilskud til kørsel hvis
de ikke kunne tage med landsdelens bus til de to DM’er i Vingsted
hver 5. udtagne skytte udløser tilskud på 500,00 kr.
Kørsel med BK/JUN til stævner og divisionsskydning giver
kørepenge til holdlederen på statens laveste takst pt. 2,00 kr. pr.
km.

3.

Meddelelser fra KHIF

Torben meldte afbud.

4.

Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Orientering vedr. SSF (Sjællands Skytte Forbund)

5.

skydebaneforhold

Der skal flis på 50 m banen på området over 25 m banens
standpladser.
50 m. banen skal have en total makeover.
Der afsættes 15.000 til renoveringen.
Montering af lamper til belysning af tavler.
Det blev besluttet at gøre det muligt for selvhjulpne skytter at
træne om onsdagen, der vil ikke være instruktører/trænere på
banen kun en skydeleder der passer kassen mm.
Der vil være åbent fra 19:00 og sidste indskrivning kl. 20:00.
Der udarbejdes en plan for vagter om onsdagen.
Der bestilles et sæt nøgler til boksene på 15 + 50 m samt til
hoveddøren.

6.

Sponsorat

Lars vil arbejde med sponsorater – kommer senere med oplæg.

7.

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

8.

Kommende aktiviteter

Generalforsamling – Hvem genopstiller?
På valg er:
Henning Sørensen – genopstiller ikke (forslag til emner)
Lars Eversen?
Henrik Tolstrup (kasserer) - modtager genvalg
Helle Lundgren – modtager genvalg

a.

Stævne i december

Lars Ketelsen - modtager genvalg
Der er lavet indbydelse

9.

Eventuelt

10. Næste møde

4. november Generalforsamling

Med venlig hilsen
Bent F. Hansen

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

