Kirke Hyllinge skytteforening
Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren,
Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn,
Bent F. Hansen, Henrik Tolstrup, Lars Evensen,
Lars Ketelsen.
Afbud: Torben Bovien.
Kr. Hyllinge den 7. marts 2012
Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 9 - mandag den 19. marts kl. 18:00 – 22:00
1.

Velkommen
a.

Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

b.

Godkendelse af referat fra møde 8

Ingen bemærkninger

2.

Regnskab – meddelelse fra kassereren

Henrik oplyste om finansiel status.

3.

Meddelelser fra KHIF

Ingen

4.

Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

BFH oplyste om det nylig afholdte visionsseminar som KHIF
afholdt den 3. marts.
JJ. fortalte at han syntes at vinter sæsonen var gået godt med en
masse aktiviteter og en god belægningsprocent, der er skudt en del
divisionsskydninger både DDS og Unionen hvor vi deltog med et
10 m seniorhold.
Johnny efterlyser en løsning på modtagelse og vejledning af især
nye medlemmer, samt efterfølgende vejledning.
KC. Sæsonen er også gået godt på geværsiden, gode resultater

både fra stævner og divisionsskydning, de er ved at afslutte
skydningerne om klubpokalerne.
Ungdommen været til DM her var der generelt gode
resultater og Emilie blev nr 4 i hovedskydningen i BK2
samt nr. 8 i mesterskab.
KT. Jægerne er startet på søndagsskydningerne,
skydningerne er godt besøgt og alle er glade for at komme i
gang efter vinterens pause.
HT. Er noget bekymret efter den megen debat omkring
våbenopbevaring, han påpeger at det er nødvendigt at indskærpe
at boksdørene ikke må stå åben, at kun dem som har tilladelse til
at gå i boksen også er dem som også henter våben mm. I boksene.
Henrik havde også et spørgsmål vedr. opbevaring af våben i
foreningsboksen – hvilke krav er der til oplysninger mv. Der er
sendt en mail til Steen F. Andersen DDS’ generalsekretær, som
også er jurist – vi afventer svar.
Generelt skal der strammes op om våbenopbevaringen mm.
FJP. Starter sæsonen på 200 m banen den 29. marts banerne at sat
op i samarbejde med KT.
Vi sender en reminder til andre foreninger i landsdelen om at de
kan anvende banerne på lige vilkår med vore egne skytter.
HL. Er klar til at gå i gang med 50 m sæsonen og håber, at der vil
komme stor aktivitet på banen.
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LK. 25 m. anlægget er sat op og testet klar til sæsonen.
Lars forventer at vi i lighed med sidste år skyder Standard i den
ene uge FIN i den anden uge og træning med PST i den tredje.
Der vil være fri skydning på 2. skydehold, hvis ikke lige der skal
trænes til et eller andet stævne eller lignende.
Generelt blev der debatteret om vi skulle have åbent om onsdagen
som i vintersæsonen, det kan være lidt problematisk, at skyde
både på 25 og 50 m på én gang da instruksen siger at der skal
være en sikker kommunikationslinie mellem banerne og det
kræver en banekommandør på begge baner og spørgsmålet er om
vi kan skaffe min 3 personer i en kontinuerlig turnus.
5.

Diverse opgaver
a.

Projekt 15/50 m elektronisk
markering.

Dansk skytteunion vil gerne være behjælpelig med at søge fonde
mm. for finansiering helt eller delvis elektronisk
markeringsanlæg, Jens Møllenberg inviteres til et senere møde.
Vi har fået 2 tilbud på skydebaner meyton og Sius ascor, Sius har
to typer anlæg LS (Laserscore) og HS (Hybrid).
Vi gennemgik alle tre typer anlæg og blev enige om, at vi ville
arbejde videre med LS10, som kan anvendes på både 10, 15 og 50
m. i tilbuddet var indeholdt alle nagelfaste forbindelser til både 15
og 50 m det vil sige at kabler og tilslutningsdåser vil være
permanent monteret på banerne.
JM er kontaktet for at få vilkårene for samarbejdet med unionen,
når det er klarlagt vil vi indkalde til et separat møde desangående.
Vilkårene:

b.

Opgaver

Hej Bent,
Klubben skal indgå en samarbejdskontrakt med
unionen over et år, hvor i modtager konsulentbistand til
klubudviklingsforløbet. Derudover skal klubben stille
med en projektgruppe og projektleder, som ikke
nødvendigvis er bestyrelsen. Jeg vil sammen med
projektgruppen udarbejde en projektbeskrivelse som
skal udgøre ansøgningen til det samlede projekt.
Derudover skal der uddannelses nogle trænere og en
klubtræningskultur skal opbygges i tæt samarbejde
med undertegnede.
Hvornår skal vi mødes?
Forslag til dato snarest.

I den forbindelse har Sius tilbudt at udlåne et anlæg i 14 dage til
fri afbenyttelse, det bliver monteret den 12. april.

Arbejdsdag den 14. april, vi starter med morgenmark kl. 8:00
Af opgaver kan nævnes:
Fodpaneler 15 m banen
Lappe diverse huler i bagvægen på 15 m banen (Uden for
skudfeltet).
Tagrende mod 25 m. banen renses og forsynes med tagrende net
så der ikke kommer så mange blade i renden.
Fordeling af flis på 50 m banen.
Fælde træer mm. På 25/50 m banen
Trække ledning til stik i køkkenet evt. udvendigt på huset.
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Rense op ned til afløb på hjørnet af huset så tagrendevand frit kan
løbe til kloakken.
Rygningsplader udskiftes på klubhuset.
Træbeton på loftet på 50 m banen.
Væv og Maling på vægge på 50 m. banen.
Træbeton på 25 m. banen hvis vi har nok.
Maling af opholdslokalet indvendigt.
Ansøgning om udskiftning af gulvtæpper på 50 m banen (90 m2)
og i opholdslokalet 115 m2, er sendt til KHIF.
c.

Visioner

Hvordan griber vi det an? – lørdagsmøde eller hvad?
Bestyrelsen bedes komme med forslag til visioner som vi kan
behandle på et senere møde, stikordsliste er udleveret.

6.

Status på Ø-Stævnet.

Meget dårligt besøgt, vi melder fra i 2013

7.

Kommende aktiviteter

Sommersæsonen starter op i uge 13.

8.

Eventuelt

9.

Næste møde: 14. maj 2012. kl. 18:00

Med venlig hilsen
Bent F. Hansen
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