Kirke Hyllinge skytteforening
Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren,
Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn,
Bent F. Hansen, Lars Evensen,
Lars Ketelsen,
Afbud: Henrik Tolstrup, Torben Bovian
Kr. Hyllinge den 5. december 2012
Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 - mandag den 21. november kl. 18:00
1.

Velkommen
a.

Godkendelse af dagsorden

b.

Godkendelse af referat fra møde 6
Ligger på hjemmesiden

2.

Regnskab

Henrik holder ferie så punktet er udsat

3.

Meddelelser fra KHIF

Ingen

4.

Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Bent oplyste, at Rasmus var blevet indstillet il idrætsprisen for
unge under 18, der afholdes Nytårskur den 14. januar 2012.
Kim orienterede om, at der var en øget medlemstilgang af ungdom
og at det gik godt og han havde rigeligt hjælp af forældrene, Jens,
Stig og Per.

5.

Diverse opgaver
a.

Registrering af foreningsvåben

Kontrol af våbenbeholdning i foreningen.
Kontrollen er forløbet fint alle våben er til stede

b.

Opgaver

Maling af 50 m banen indvendigt (Gert påbegynder at sætte væv
på gipspladerne og male paneler mm.)
Der er aftalt at sætte træbetonplader op på væggene i enderne af
standpladsen.
Montering af træbeton på skillevægge på 25 m banen
Vi skal have bestilt nogle hoveddørsnøgler, men vi mangler et
nøglekort, vi afventer at Henrik kommer hjem.

6.

Kommende aktiviteter
a.

Stævne i december

Tilmeldingen er begyndt
Vi skal have lavet en liste med dem der har vagter
Tirsdag – normal skydedag (pistol)
Torsdag – normal skydedag (gevær)
Fredag – Bent - Johnny – Lars K., Henrik (Pistol)
Lørdag – Bent - Helle – Lars – Jens og Louise, Henrik (gevær –
pistol)
Søndag – Bent – Jens – Louise, Kim, Helle, Henrik - ? (gevær –
pistol)
skal vi sælge mad mm. Pølser og Toast.
Ø-stævne? Afholdes 2. weekend i februar 2012

7.

Eventuelt

Der efterlyses kurser til uddannelse af hjælpere

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

8.

Næste møde

16. januar 2012

Husk kalenderen til mødet og husk at melde afbud hvis ikke du kommer.
Hvis du har tilføjelser så send dem så hurtigt som muligt til undertegnede.
Med venlig hilsen
Bent F. Hansen

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

