
Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 2. maj 2016 

Referent: Ida Magdalene Hotvedt. Til stede i øvrigt: Hjörtur Gislasson (HG), Henning Clausen (HCL), Henrik Hammer (HH), Steffen 

Ebert (SE) og Jørgen Philipp. Afbud: Niels Poulsen (NP), Sasha Hagen og Martin Berg (MB),

Agenda:

1. Valg af ordstyrer
1.1. HG

2. Valg af referent
2.1. IMH

3. Godkendelse af dagsordenen
3.1. Den blev godkendt

4. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen
4.1. Godkendt

5. Fordeling af ansvarsområder
5.1. Hjörtur: Overordnet ansvar

Henning: Bredden

Ida: Hjemmeside, Klubmodul, Sibirien

Henrik: Skive

Steffen: 3D Felt

Martin: Trænere

Sasha: Ungdom

6. Økonomi
6.1. Medlemmer

Kontingenter: 83.200 mod budget 213.000/årligt svarende til 106.500/Halvårligt.
Tilskud fra kommunen: Modtaget 19.000 mere end budgetteret 
Dyrehaverunde: Ca. 1000 under budget.
Der er mange indbetalinger, som sker til vores konto, og hvor man ikke kan se formålet. 

Vi opretter 3-6 konti til stævner som kan bruges rullende. Nogle kan have fast titel, som fx 

Dyrehaverunden og Ungdomsturneringen. Resten benyttes løbende til interne og eksterne 

stævner. Niels opretter.
Der skal være en økonomiansvarlig til hvert stævne – Henning skriver oplæg.

6.2. Sibirien
Ida har skrevet en mail til Christian Nemmøe (CN - kommunens arkitekt), hvor vi foreslår, at 

LTK står for forberedelse af grunden, hvorefter vi kan flytte pavilloner og container ud og sikre 

dem inden efteråret. Herefter kan vi bruge op til 2 år på aptering mv. i takt med at vi har 

økonomi til det. Vi har bedt om møde på pladsen med LTK, Stadion og transportør, så vi kan 

projektere endelig placering, træfældning, kørevej, evt. justering af vold osv. CN har svaret, at 

det tages op på næste møde i projektgruppen.



Vi sparer på budgetterede indkøb hvor vi kan, og kan derved finansiere flytningen af

pavillonerne. Ingen nye projekter.

Forslag: Vi flytter ca. 100.000 ud af budgettet, inkl. indtægten fra DONG (se nedenfor). Dette 

kræver en ekstraordinær generalforsamling – vi indkalder snarest (HG)

6.3. Sponsorater 
Vi har 3 tilsagn om sponsorater fra forældre og medlemmer til fortrinsvis stativer.

Ida udformer mail om spons med følgebrev (baseret på Eva Kartholms) og billede med 

træklods med graveret logo (1/3 Dominomåtte)

6.4. DONG arrangement d. 4. juni i Brøndby op ad Vestvolden
DONG har sagt ja til arrangementet, som giver os en indtægt på 36.000. Der vil blive opsat 5 x 

6 måtter + 3D dyr. Dong sørger selv for transport, telte mv. Vi skal ud og låne 30 buer, og har 

brug for at rekruttere mange frivillige. Jørgen Philipp laver seddel, der udsendes til 

medlemmerne.

7. Håndtering/organisering af stævner
7.1. DM seniorer 

Deltagerne har udtrykt tilfredshed med stævnet, men der var et par ting, vi kan tage ved lære 

af til næste gang: 
 For lidt plads til tilskuere og følge
 For få frivillige, der ikke tog deres opgave alvorlig nok, eller ikke kendte den grundigt nok
 For mange dommere, der modsagde hinanden og skabte forvirring
 Bedre organisering
 Skarpere ledelse
 Brug for en drejebog – den findes i fysisk form (mappe) – konvertere til elektronisk?

7.2. Dyrehaverunden
136 deltagere gav en indtægt lidt mindre end budgetteret. På den anden side fungerede 

afviklingen med 2 baner à 24 mål godt, og vi blev tidligt færdige. Igen stor ros fra deltagerne. 

Non-sight banen blev færdigskudt 1 ½ time før den anden, men det var fint at kunne gå i gang 

med nedtagning med det samme. Vi har overvejet flere mål på den ene bane, men forslår i 

stedet at lave en underholdningsskydning til hjemkomne skytter, med grill og hygge. Næste år 

udvider vi med sort pind til buejægerne – lidt vanskeligere placeret. Og så skal vi sælge den 

bedre internt.

Forslag: Opfordre medlemmerne til at deltage som frivillige på de stævner, hvor de ikke selv deltager – 

dvs. 3D skytter på skivestævner og omvendt. 

7.3. Kommende stævner
Ungdomsstævner
 Skurup/Skåne Ungdomsturneringen 28. maj – Jørgen sender indbydelsen til Ida, som 

sender til klubberne (gjort)

 Nordisk mesterskab 2.-3. juli – joint LBL/Hillerød. Her skal vi også bruge mange frivillige. 

Forpligte deltagere fra klubberne til at tage en voksen med, der kan være frivillig?

DM-master i august
Skive, udendørs. Der skal laves invitation snarest. Hjörtur laver kladde, Ida layouter og 

udsender.



8. Eventuelt
8.1. Sibirien: Plænen er stadig vandsyg. Den skal grubbes/vertikalskæres. Steffen tager kontakt til 

Flemming Juul Knudsen og får forhåbentlig lidt action.

8.2. Kongskilde: Vi sponsorerer med to bukke, som tak fordi de flyttede deres stævne for 

Dyrehaverunden. Til gengæld må vi gerne bruge banen til arrangement. 

8.3. Hjemmesiden: Jens Skov og Andreas kan måske overtage projektet?

8.4. Rapport fra Jørgen Philipp og Ungdomsafdelingen:
 Godt stævne sidste weekend med 23 medaljer til Lyngby til 29 deltagere.
 Bueskolen kommer i gang igen d. 15. maj
 Klatrevæg er indkøbt og kommer op i nærmeste fremtid.
 Trænerkurser næste år skal på budgettet med ca. 20.000.
 Boblerne har været i Kbh og skyde med riffel – der er talent.
 Vi har den suverænt bedst uddannede trænergruppe i DK. 14 trænere + 4 tilkaldetrænere
 Mere tid i hallen. Vi er trængt på talentgruppen, der ikke har et sted at være. Talentteamet 

består af 15-17 skytter, med Kasper som recurvetræner og Niels på compound.
 Styrketræningscenteret i weekenden – Morten Fullerton er uddannet fitnesstræner – Torben 

Cramer er også lige færdig med uddannelse som personlig træner.
 Vi får besøg af en idrætspsykolog i foråret.
 Ny træner: Celina.
 Træner træner træner er gennemført

8.5. Vi har fået foræret en fladskærm. Vi skal have købt en iPad med sim-kort, så vi kan tage MobilePay 

og optage skytter på film (der kan vises på fladskærmen). Ida kigger blå avis.

8.6. Medlemstjek. Ida sender liste over skiveskytter (dem, der ikke er markeret som jagtskytter) til 

Henrik Hammer. Mette Ørn, Olivias mor, har fået adgang til medlemsområdet på Klubmodulet, og 

går i gang med at opdatere tavlen med medlemmer.

8.7. Hjörtur lægger plan for stævner og booker hos Bueskydning Danmark.

8.8. Hjörtur lægger bestyrelsesmøder for resten af året.


