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Møte dato
Neste møte

21.10.2015
16.12.2015

Sted
Sted

Kurud
Kurud

Deltakere
Øivind Johnsen (ØJ)
Lars Siggerud (LS)
Franck Sommerlyst (FS)
Per Jonas Smit-Amundsen (PJSM)
Thomas Granerud (TG) (eventuell vara)
Morten Andre Johansen (MAJ) (eventuell vara)

Tid
Tid

19.00 – 21.00
19.00 – 21.00

Forfall
Morten Jacobsen (MJ) (eventuell vara)
Frank Haugland (FH)

Møtets formål
Styremøte i Oppegård Skytterlag

Oppfølging av aksjonspunkter
Siste del av referatet består av en Aksjonsliste. En god prosess forutsetter at alle følger opp sine
aksjonspunkter ihht aksjonslisten. Dersom et aksjonspunkt ikke kan gjennomføres innenfor avtalt frist,
er den enkelte ansvarlig for å gi tilbakemelding til møteleder.

E. Saker fra Agenda
Naboklage på støy og innspill til Oppegård Kommune (se vedlegg)
ØJ sender skytelogg for Kurud med forklarendene tekst til OK. Ordlyd i notat er behandlet av
styret og godkjent. Loggen viser at det er svært lite aktivitet på onsdager og styret mener at
vi kan foreslå stenging av banene denne dagen hvis det er behov for aktivtetsbegrensing.
Opprustning og ny belysning
Status 50 m : 6 LED lyskilder er innkjøpt og levert. De vil bli montert og nye evaluering mht
lysbehov vil bli gjennomført. 6 stativ for oppheng av lys levert fra Nordstrand Gjerdefabrikk
Status 25 m : Lyskaster som tidligere var montert på 50 m vil bli montert og kopblet opp i
løpet av høsten 2015.
Lyddemping av standplassen på 25 m banen
Styret forholder seg positivt til en støydemping av 25 m banen tilsvarende det som er gjort
innvendig på 50 m standplassen. Store investeringer i 2015 fordrer at vi skyver dette
prosjektet inn på 2016 budsjett/regnskap. Møte med Oppegård kommune angående støy og
videre drift vil også være en faktor som må vurderes før tiltaket iverksettes. En begrensning
til kun skyting med cal 22 / 32 kan på 25 m banen være en mulig midlertidig løsning.
Lyddemping av standplassen på 50 m banen
Lyddemping av standplassen er fullført i hht til plan. Støykomiteen og styret har mottatt
tilbud på tildekking av fjellveggen med armert jordvollen. Tilbudet er på 160’ inkl moms.
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Terminliste 2016 –aktivitetsnivå
ØJ setter opp et forslag til terminliste for 2016 med grunnlag i terminlisten fra 2015. Styret
var enige om at vi førsøker å slå sammen klubbmesterskap der det er naturlig og forsøker å
fordele KM litt jevnere utover året, så presset i vårterminnene blir litt mindre. KM
hurtigstevnene kan vi vurdere som åpen approberte stevner innenfor skytetiden på lørdager.
Vurdere legge inn magnum KM stevne til Ski PK sitt magnum stevne.

H. Eventuelt
FS ga en status for vår økonimiske status pt. Det ser ut som vi er i hht budsjett og plan. I
følge prognoser vil årets oppgjør ligge innenfor akseptabelt og forklarbart underskudd
(innvesteringer på banene).
FS imøteser bruk av MIN IDRET for medlemsregister og betaling av kontingent.
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