Referat styremøte KPK onsdag 26.03.14
Til stede: Kristin, Harald, Pål, Preben, Rune, Hans og Gro
Fraværende: Jan Vidar, Jens
1. Salg av våpen for tilårskommet medlem: Styret vurderer om våpnene skal kjøpes inn (evt.
mottas …?) av klubben, og om de skal beholdes eller selges videre.
2. Årsmøte i VASK: KPK stiller med tre representanter
3. Nybegynnerkurs: KPK holder nybegynnerkurs fredag 28, og lørdag 29. mars.
 Fredagen brukes til sikkerhetskurs og teori med Kristin. Det er satt av et klasserom i
Gimlehallen til dette.
 Lørdagen settes av til praktisk undervisning og skyting på banen i Gimlehallen. Rune
og Hans stiller opp sammen med Kristin.
4. Gimlehallen:
 Strøm til brusautomat er lagt opp av Preben.
 Vendeanlegget er satt i stand.
 Skap er blitt ryddet
 Det kjøpes inn en støvsuger, Preben har kontakter på Bergum verktøy. Det kan
benyttes inntil kr. 2.000,-.
 Alle må bli flinkere til å holde det ryddig i oppholdsrommet. Materialer skal ikke ligge
til oppbevaring over tid, møblene skal ikke brukes som sagkrakker ol. Søppel og kapp
må kastes. Begge klubbene har ansvar for å bre ut søppelet.
 Vi tar ansvar for å vaske gulvet selv. Det avtales om det er mulig med en fordeling
med KGP.
5. Vedr. faktura fra Schindler: KPK betaler ikke. Faktura er returnert til kommunen.
6. Hjemmesiden:
 Christian Adler-Olsen er blitt web-master på hjemmesiden til KPK.
 Vaktlisten må legges ut på hjemmesiden
 Årsmeldingen for 2013 må legges ut på hjemmesiden.
7. Styremøte med BLSSL:
 Det har vært en del ureglementert skyting på Flakke Loner. BLSSL holder på med å
reforhandle leieavtalen med Birkenes kommune.
 Det skal settes opp nye info-tavler, det skal foretas støymålinger og det skal settes
opp en ekstra flaggstang.
 BLSSL ønsker at KPK bidrar med penger for å fortsette å skyte på Flakke Loner.
Forslaget deres var kr. 100,- pr. medlem i KPK. Dette er uaktuelt, da det
gjennomsnittlig er 5-10 skyttere som buker banen regelmessig. Det ble vedtatt at de
fra KPK som ønsker å benytte Flakke til trening tegner støttemedlemskap i BLSSL på
privat basis. Dette koster kr. 300,- pr. år. Man har da alle rettigheter til å trene der.
 BLSSL kan ikke fortsette å kreve leie fra KPK. De kan ikke fremleie på deres egen
leieavtale med Birkenes.
8. Forslag for stevner: KPK kan kontakte Skytterlaget om å leie plass på Farvann, og om det
hadde vært mulig for KPK å avholde eget feltstevne der.
9. Vendeanlegget:
 Tilhører KPK. KGP har tidligere fått nøkkel til anlegget. Denne har de kopiert opp. Det
bestemmes nå at det skal skiftes lås, slik at et kun er KPK som har tilgang på dette.
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 Det må lages ny bakvegg bak vendeanlegget. Det bør settes opp 2x8 bjelker både
foran og bak for å hindre at det skytes i stykker. Det henges opp gummimatter og
fiberduk.
Befaring på Farvann: Pål har vært på befaring sammen med rørlegger Halvard Thorsen. Det
må bores etter vann. Kloakken går i septiktank og videre i spredegrøfter.
Våpen:
 Klubben har en Benelli 22. Det diskuteres om den skal selges. Det vedtas at klubben
avventer til det er kommet oversikt over våpen fra aldrende medlem.
 Luftvåpen: Klubben har to luftvåpen, ett er i ustand. Kristin tar ansvar for å sende det
til Børse-Lars for reparasjon.
Aggregatet på Flakke: KPK er eier av dette. Roy B. har skaffet dette for flere år siden. Styret
overlater til Roy å diskutere om dette med BLSSL.
Betalingsterminal: Forslaget legges på is inntil vi evt. får egen bane.
Magnetmerker til bil: Kristin tar kontakt med JEE for å få disse tilbake til klubben.
Ladekurs: styret ser på muligheten for å sette opp ladekurs.
Retting fra forrige referat: Pål er banemester, Rune er oppmann 
Stevner fremover:
 06.04: Hurtigstevne i Gimlehallen
 13.04: Avlyses
 27.04: Kun søndag
 21. – 22.06: Sommerstevnet (vårt), kun søndag.
Trenerkurs: VASK holder Trener 1 kurs, KPK ønsker å sende medlemmer på dette.

Neste styremøte: Onsdag 07.05.14 kl. 18.00 hos Gro i Nye teglverksvei 2.

Ref.: Gro Rike Koveland

