
  
Lyngby Bueskyttelaug

Referat af bestyrelsesmøde

Mandag 19. december 2016

Kl. 18:00 til 21:00

Lyngby Bueskyttelaug, mødelokale 3

Til stede:  Hjörtur Gíslason, Ida Magdalene Hotvedt, Niels P Sønderskov, Henning Clausen, Martin Berg og 

Steffen Ebert.

Gæst: Jørgen Philip

Afbud: Henrik Hammer, Niels Melin Poulsen og Sasha Haagen Andersen.

Ad 1. Godkendelse af sidste mødereferat

Referat af bestyrelsesmøde 7. oktober 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. Økonomi

a. Status 230.000 kr. i kassen

Jørgen spørger til indmeldelsesgebyr og stævneindtægte i regnskabet. Hjörtur undersøger.

b. Budget 2017

Hjörtur præsenterede forslag til budget, og et antal poster blev justeret til forslag til 

generalforsamlingen. Formand og kasserer vil foretage eventuelle yderligere rettelser inden 

udsendelsen.

c. Medlemstal

Ungdom 79, Ungsenior 17, Gæstemedlemmer 19, Senior 59, Trænere 17, Pensionister 15. I alt 206 

plus syv gratister fra bestyrelsen.

NPS nævner, at der er problemer med betalingen fra 27 medlemmer, som han vil kontakte inden 

nytår.

Ad 3. Kommende valg til generalforsamling 2017

Formanden vil gerne afløses, men accepterer genvalg. NPS stiller op som sekretær og afløser for 

Henrik Hammer, der ønsker at stoppe. 

Generalforsamling afholdes onsdag den 8. februar 2017.

Ad 4. Træning

Martin planlægger næste bueskole fredag 16 - 18 - eventuelt diskussion med få skiveskytter.

a. Træningstider

Mandag, onsdag, torsdag benytter man også keglebanen. Det har givet lidt problemer, når der 

planlægges turneringer uden at Idrætsbyen, der koordinerer, er orienteret.
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Steffen foreslår ugeplan på væggen for at løse problemerne med kegleturneringer.

Jes træner mange seniorer om tirsdagen. Martin er glad for noget voksentræning. Og det synes at 

være gengældt.

Også for sigteskytterne med Ildiko, der træner mandag aften, ser det ud til at køre godt.

Ad 5. Hjemmeside og klubmodul

Niels beklager at det trækker voldsomt i langdrag med integrationen af nyt design og Klubmoduls 

hosting af vores hjemmeside. Sidst har den udvikler, der var gået i gang med projektet sagt op, og 

firmaet har ikke overdarget opgaven ordentligt. De mener de måske kan løse de sidste problemer i 

denne uge (51).

Martin foreslår tilpasning for ungdom, hvor der er problemer med at forstå, at man først skal 

tilmelde sig bueskole for at gå videre som medlem. Vi kan eventuelt lukke for egen tilmelding og 

kun acceptere administrativ tilmelding.

Ida indberetter medlemstal pr. 1. januar og Niels kontakter de 27 restanter inden.

Ad 6. Skabsleje

Martin takker Niels for godt arbejde med oprydningen, der nu har resulteret i et par ledige skabe.

Ikke-elektroniske medlemmer blev nævnt, og Niels har overtaget administrationen af de første. 

Ellers bør vi med de øvrige søge at få det løst ved venners hjælp.

Alle betaler og skal være aktive:

- Der skal betales leje for skabe

- Kun for aktive medlemmer (det være sig skytter, bestyrelsesmedlemmer og trænere)

- Hvis man ophører med at være medlem som følge af kontingentrestance fratages man sit skab 

efter et stykke tid (vi må lige give lejerne en chance for at få bragt tingene i orden

- Hvis man ikke længere er tilmeldt et hold, ikke betaler leje og ikke kan kontaktes på mail/telefon/I

klubben (eller ikke svarer på henvendelser) inddrages skabet

- Skabe kan inden for en snæver personkreds (f.eks. forældre - børn) overdrages mellem lejere, 

men ud over det skal et skab gives videre til den øverste på ventelisten

Ad 7. Sibirien (kommunen)

Gyrithen er Lyngby Idrætsbys betegnelse for området http://www.lyngbyidraetsby.ltk.dk

Den ene pavillon er ryddet - der er sat fliser til placering - bliver flyttet inden jul. Metaldetektor til 

undersøgelse af pavilloner, hjørner - til brug for beregning. Steffen er klar til at fælde træer.

Ad 8. Eventuelt

John Merland har sendt en liste med ting der skal ordnes til formanden. Listen blev gennemgået og 

løsninger fundet.

Særlig bemærkning: For en gangs skyld vil Jørgen (og Henning) reparerer dominoskiver.

Steffen mødes med et reparationshold i det nye år. 10. januar kl.19

NPS 20. december 2016
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