
  
Lyngby Bueskyttelaug

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag 28. februar 2017

Kl. 17:30 til 18:30

Lyngby Bueskyttelaug

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

Afbud: Steffen Ebert, Niels Melin Poulsen og Sasha Haagen Andersen.

Ad 1. Godkendelse af sidste mødereferat

Referat af bestyrelsesmøde 19. december 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. Økonomi

a. Status 

Kassebeholdning 264.708 kr.

Der er indkøbt nye måtter og NPS tjekker iPad-priser og abonnement for HG.

b. Papirer til kommunen

Bestyrelsen underskrev ny ansøgning om tilskud for 2017  m.v..

c. Medlemstal

Ungdom 67, Ungsenior 19, Gæstemedlemmer 9, Senior 52, Trænere 18, Pensionister 14. I alt 179 

plus syv gratister fra bestyrelsen.

Ad 3. Fordeling af ansvarsområder

Hjörtur: Overordnet ansvar, forbundet og lokaler

Niels Melin Poulsen: Økonomi

Ida Magdalene Hotvedt: Kommune og Sibirien

Niels P Sønderskov: Hjemmeside og klubmodul

Henning Clausen: Bredde og arrangementer

Steffen Ebert: 3D felt

Martin Berg: Trænere og skive

Sasha: Ungdom

Ad 4. Træning / stævner

a. Ungdom: MB planlægger ny organisering med talenthold 1. og 2. Man søger ny træner til 

compound. Vi klarede os rigtigt godt til SM med 10 guldmedaljer, 10 sølvmedaljer og 9 bronze. Det 

første arrangement for trænere med Johan Weiss har været afholdt. Det næste bliver med Martin 

Damsbo den 18. marts.

b. Seniorer skive: MB gør en indsats for at løbe afdelingen i gang.
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c. Felt. Jes Lysgaard er en perle som ny træner. Der arbejdes hårdt med årets Dyrehaverunde, hvor 

interesserede kan skrive sig på som hjælpere på skemaet i klublokalet.

d. Træningstider

Ad 5. Forbundsmøde

HG tager til møde hvor Lars Bjørn fra Aalborg stiller op til formandsvalget og hvor Jes Lysgaard 

stiller op til valg som næstformand. Lauget har også et par forslag, som der tidligere er orienteret 

om.

Ad 6. Eventuelt

Klubmodul Aps er stadig ikke færdige med det lille projekt, der burde være overstået på to uger og 

nu snart har taget to år. Vi forlanger nu at de bliver færdige i løbet af marts. Ellers skifter vi til en 

anden leverandør. IMH nævnte holdsport.dk som en mulighed. NPS har tidligere orienteret om 

memberlink.dk

HG vil gerne have e-mailadresser til arrangementer og nye medlemmer på forsiden af 

bueskydning.dk

NPS påtager sig at opdatere den gamle arrangementskalender på forsiden af bueskydning.dk med 

nye events.

Der er enighed om den fremtidige prioritering af Facebook som nyhedsmedie. Hvis planen holder 

vil en ”facebookintegration” i Klubmodul også feede nyheder til bueskydning.dk

Ordensudvalget har været nedsat efter alvorlig klage over et medlem, der nu er ekskluderet.

HG gør opmærksom på vores tre skytter, der er udtaget til landsholdet, Martin Kanstrup Nielsen, 

Sasha Haagen Rasmussen og Christoffer Berg.

Det begynder at strømme ind med gode billeder til brug på Facebook og bueskydning.dk. Antal 

Bela har fornylig delt sine optagelser og IMH vil se på hvilken løsning, der vil være bedst for et 

arkiv. Der er problemer for brugerne af den nuværende dropbox, som tvinges til at betale for 

ordningen.

Skydebanens gulv støver og trænger til ny overfladebehandling. HG vil kontakte idrætsbyens 

inspektør for at afklare mulighederne.

De akustikplader Flemming Jørgensen har skaffet vil blive leveret snart og skal sættes op.

NPS 1. marts 2017
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