
Bestyrelsesmøde / referat / NPS

Dag: Tirsdag 9. maj 2017

Tid: 19:00 – 21:00

Sted: Stadion / Håndboldkantinen

Til stede: Hjörtur Gíslason (HG), Steffen Ebert (SE), Niels Melin Poulsen (NMP), Martin Berg (MB), Niels P 

Sønderskov (NPS), Jørgen Max Philipp (JMP) gæst.

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Referat af bestyrelsens møde 28. februar 2017 blev godkendt.

2. Økonomi
a. Status 

NMP bemærkede at kontingentindtægten lå lidt lavt, under en tredjedel af årsbudget.

Tilskud svarer til det forud beregnede.

Der er 241.300 kr. i kassen.

b. Finansiering af projekter i Sibirien

Planen følges nogenlunde, der er ros fra Jørgen til oprydningen.

Der skal laves nye beregninger på fundament. Tømrer laver fundament i løbet af juni. Huset 

skulle også være på plads inden juli.

Container indrettes med dør i siden og kobles til huset.

HG fortalte om planen for juli, hvorefter alt skulle være klar.

HG, IM og SE styrer fortsat.

c. Sponsoransøgninger / Aftaler

Fog-fonden og DIFs bygge og anlægsfond er søgt om i alt 50.000 + 350.000 kr. 

Ikke flere indkøb, men ellers ser det ud til at balancere fint.

d. Medlemstal

001 Ungdom 71

020 Ungsenior 21

030 Gæstemedlem 9

040 Senior 55

060 Passiv 12

080 Træner/hjælper 18

50 Pensionist 14
I alt 200

3. Hjemmeside og klubmodul
a. Ny Hjemmeside intro

NPS demonstrerede nye og gamle funktioner i systemet. Alle opfordres til løbende at sende 

forslag til forbedringer, men det er vedtaget, at siden skal være så enkel og 
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vedligeholdesesfri som muligt. Nyheder, billeder osv. køres primært over facebooksiden og 

de tilknyttede grupper. Væsentlig information bringes stadig på bueskydning.dk 

b. E-mail adresser på xxx@bueskydning.dk + forwarding

HG vil gerne have mulighed for at benytte sin bueskydning.dk-konto direkte. NPS sender 

login-info og ser på om det er muligt at køre kontoen via e-mailprogram (Outlook etc.)

c. Stævner på klubmodul

Alle mesterskaber annonceres som events og med e-mail.

Alle stævner på Sjælland, hvor der er trænere med (ungdom), samt øvrige med trænere.

Egne stævner.

4. Træningen / Stævner
a. Skabe og depot for trænere

Lige i øjeblikket er der ledige skabe, og de trænere, der har behov, har skabsplads (Jørgen 

og Henrik). 

NPS spørger HG i tvivlstilfælde.

b. Ungdom / Træningstider og hold

MB nævnte problemer med gæstemedlemmer, der tager plads (indendørs) fra LBL-

medlemmer. Vi overvejer hvad vi kan gøre inden vintersæsonen.

c. NUM i Finnland – Antal deltager og trænere

Steffen B. Andersen styrer tilmelding og deltagelse.

d. Skiveskytter senior

NPS havde haft en telefonisk henvendelse fra en mand, der gerne ville starte som 

compound-skiveskytte. Vi overvejer om der skulle være ti af de nævnte i NPS' liste (i alt 60), 

der kunne kontaktes for at få opbygget et godt træningsmiljø mandag og onsdag aftener. 

Træner Ildiko er oplagt som samlingspunkt (?)

5. Sibirien

Se punkt 2 b.

6. Eventuelt

Intet til punktet

Mødet sluttede kl. 21.00
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