Referat felles styremøte med KGP og KPK
Dato

11. februar 2020

Klokkeslett

18:30

Sted

Klasserommet i Gimlehallen

Formål

Diskutere fremgang i prosjekt Farvannet Pistolbane

Tilstede

Tom-Viggo Berrefjord (KGP), Thomas Aanundsen (KGP), Tor Christian Søndergaard
(KGP), Darrel Collum (KPK), Harald Schjelderup (KPK), Anders Skotnes (KPK), Jørgen
Loftesnes Sandhåland (KPK), Kristin Bakka (KPK), Torbjørn Dybfest (KGP), Stein K.
Madema (KGP)

1. Farvannet Pistolbane
Hovedformålet med møtet var fremdrift i prosjekt Farvannet Pistolbane, og dermed ble store deler av
møtet brukt til dette emnet

1.1. Holbæk
Styrene har møte med Holbæk fredag 14/2-2020 ang. voller og bakken ned til anlegget. Spesifikasjoner
er ikke møtt. Det er fortsatt mye stein i vollene, som i kontrakt skal være rikosjettfri masse. Bakke ned til
anlegget er ikke lagd i henhold til kontrakt og stikninger.
Thomas Aanundsen tar kontakt med Leif Sakariassen for å bekrefte at han tar med nødvendige
dokumenter.
Hvis møtet ikke fører frem, tar styrene kontakt med Vest Agder skytterkrets og/eller NSF for å få juridisk
bistand til videre vei.

1.2. Regnskap
Regnskap er 1. prioritet. Frist for søknad om momsfritak er 1/3-2020. Morten Teinum har kontakt med
Athene Accounting AS for å få bistand til regnskapet for farvannet pistolbane. Dette bør være ferdig i
løpet av uke 7.
Morten Teinum og Thorbjørn Dybfest koordinerer dette videre og overrekker byrå de nødvendige
dokumenter både skriftlig og digitalt dersom regnskapsbyrået kan ta jobben. Dersom Athene Accounting
AS ikke kan ta jobben på kort varsel, ser de på andre muligheter. Thorbjørn Dybfest får perm med
dokumenter av Harald Schjelderup.
Revisjon må være klart innen 1/3-2020. Revisjonen gjøres av kommune revisjonen.
Harald Schjelderup har begynt på regnskapet til farvannet pistolbane, og fortsetter dette arbeidet med
bistand fra styrene hvis dette er nødvendig.

1.3. Bank (Lån)
Det er ønskelig å forhandle en bedre rente med Spareskillingsbanken. Det er fortsatt registret som
byggelån. For å få en avdragsfri periode må klubbene stille med en troverdig nedbetalingsplan. Harald
Schjelderup tar kontakt med banken for å forhandle en avtale vanlig lån med bedre rente. Styrene vil
forsøke å få en måneds avdragsfrihet, for å kjøpe noe tid til å ordne en nedbetalingsplan.

1.4. Driftskomite
Begge klubbene har noen kandidater allerede til driftskomite som ble diskutert forrige felles styremøte
datert 21. Januar 2020, men fristen er ikke gått ut. Det blir planlagt et møte med disse kandidatene
sammen med styrene mandag 24/3-2020 kl. 18:30 for å forfatte er forslag til instruks.. Styrene diskuterer
dato og klokkeslett videre med kandidatene. Thorbjørn Dybfest bestiller klasserom i gimlehallen hvis
dato og klokkeslett passer for alle parter.

1.5. Elektroexperten
Thomas har fortsatt ikke hørt noe fra Elektroexperten og vil purre på disse. Det gjenstår fortsatt noe
arbeid:
•

PA anlegget har store mangler

•

Utelys virker ikke

•

Brytere til porter mangler/er feil. Det skal være mulig å styre 5 og 5 porter.

•

Div. feilrettinger

Styrene holder igjen penger før dette arbeidet er ferdig. Ander Skotnes tar dette videre med
Elektroexperten. Vi må få en ferdigdato på dette arbeidet ettersom styrene ikke godtar at arbeid blir tatt
litt her og der når det passer Elektroexperten.

1.6. Norlock
Feilene med dørpumper er rettet, men pumpen inn til oppholdsrom får ikke strøm, dermed fungerer ikke
denne. Anders Skotnes tar dette opp med Elektroexperten.

1.7. Avfallshåndtering
Thomas Aanundsen har vært i kontakt med KOM, og disse benytter seg av store avfallsdunker som de
selv håndterer avfallet på. Dette har fungert veldig greit.
Styrene besluttet å prøve på den samme metoden, ved å kjøpe inn store avfallsdunker og store
plastsekker på Jula eller lignende. Illeluktende avfall slik som matavfall må kjøres vekk med en gang.
Ved større tilstelninger for eksempel dugnad blir dette kastet på henger, eller så brennes trevirke
og/eller papp/papir fra ødelagte skiver og stativ.

1.8. Temperatur i oppholdsrom på Farvannet Pistolbane
Anders Skotnes har stilt ned temperaturen til 10°C i alle rom, bortsett fra sekretariat for å ha et rom til
varme seg i ved dugnadsarbeid.

1.9. Strømselskap
Det ble nevnt at forrige strømregning var veldig høy. Mye lys har stått på, og mye varme i alle rom. Det
er montert LED over alt, men det er mye LED så dette trekker likevel mye strøm. Det er montert en
varmekapasitet over det som er nødvendig for å kunne varme opp oppholdsrommet raskt ved en
senkning av temperatur. Det ble foreslått å bytte til spot strøm. Styrene undersøker dette videre.

1.10.

Brannvarsling

I dag er brannvarslerne koblet direkte opp til brannvesenet. Dette er en dyr tjeneste.
Anders Skotnes undersøker om dette er nødvendig og om eventuell forsikring blir dyrere ved å ikke ha
brannalarmen direkte knyttet til brannvesenet.

1.11.

Skilter

Expressprint har kommet med et tilbud på skilter med montering til den nette sum av 0,-. Dette
inkluderer men begrenser seg ikke til skilt og logo på gavlveggen, velkomstskilt, nummerskilt over skiver
og standplasser og oversikt over kalibertyper. Expressprint vil ha sin logo på skiltene som kompensasjon
for arbeidet. Styrene er enstemmig enig om at forslaget til Expressprint var meget tilfredsstillende og
ønsker å gå videre med dette.
Thomas Aanundsen og Anders Skotnes holder kontakt med Vetle fra Expressprint ang. info på
velkomskilt og «prosedyre for alarm og låser» skilt, samt bestilling og montering av skilter.

2. Skyttermessen
Noen deltakere fra KGP var tilstede på skyttermessen i Januar.

2.1. Bly forurensninger
Det kommer nye regler ang. bly forurensninger. De ble der anbefalt å ta prøver flere steder i bekken for å
dokumentere allerede forurensinger i bekken før pistolbanen åpner. Det må tas prøver på antimon, bly,
sink og kobber. Thomas Aanundsen undersøker dette videre og avtaler med Eurofins miljø for å ta prøver
så fort som mulig.

2.2. Anbefaling
KGP anbefaler også KPK å sende noen representanter til neste år. KGP kom i kontakt med store
leverandører og fikk presentert Farvannet Pistolbane på en meget tilfredsstillende måte.

2.3. Reklame
Det ble diskutert reklame på Farvannet Pistolbane, og styrene ser store muligheter for å kunne få inn
bidrag i form av penger og/eller materiell. Det er lang vegg på standplass med mye plass til reklame.
Dette blir diskutert videre og styrene jobber med å få inn tilbud fra ulike leverandører ang. dette.
Møtet ble hevet 19:40
Referent Jørgen Loftesnes Sandhåland

