
Bestyrelsesmøde / referat / NPS

Dag: Mandag 2. oktober 2017

Tid: 18:00 – 21:00

Sted: Stadion / Mødelokale 1

Til stede: Hjörtur Gíslason, Ida Magdalene Hotvedt,  Niels Melin Poulsen, Niels P Sønderskov, Martin Berg,  

Henning Clausen, Steffen Ebert, Jørgen Max Philipp (gæst).

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Referat af bestyrelsens møde 9. maj 2017 blev godkendt.

2. Økonomi
a. Status 

Niels M bemærkede at kontingentindtægten ligger lidt lavt. Det hænger sammen med en 

medlemstilbagegang for ungdom.

Støtte fra FIL skal huskes.

Der blev spurgt til et antal posteringer, hvor der tilsyneladende ikke var noget budget. Det 

bliver rettet. En enkelt fejl, hvor det ser ud som om der er tjent på salg af ansigter blev 

opklaret. En udgift til ”andre materialer” viser sig overraskende at dække over 

græsmarkeringsspyd.

Jørgen regner med at kunne nøjes med 8.000 kr. til trænerkurser for resten af året.

Claus Daurehøj har været til god hjælp også med fremstilling af strenge, og han bevilges 

kontingentfrihed for sine tjenester.

Kassebeholdningen er nede på 119.200 kr. efter de første udgifter til nyt klubhus.

b. Finansiering af projekter i Sibirien

Tømreren er bagud på grund af travlhed.

Det kommunale tilskud afventes.

c. Sponsoransøgninger / Aftaler

Hjörtur præsentereede et fint oplæg fra Eva Kartholm til det fremtidige sponsorarbejde, og 

Niels P påtager sig at arbejde videre med det og starte fodarbejdet med input fra øvrige 

medlemmer med gode idéer. Jørgen havde allerede et tip til Bikubens gamle fond.  Bilag 1.

d. Medlemstal

001 Ungdom 52

020 Ungsenior 15

030 Gæstemedlem 9

040 Senior 50

050 Bestyrelse 7

060 Passiv 14

080 Træner/hjælper 9

50 Pensionist 14
I alt   170
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Listen over trænere blev gennemgået og halveret. En enkelt ny, Bela Antal, er kommet til.

3. Træningen / Stævner
a. VM i Argentina

Martin bragte nyt fra fronten, hvor udgifterne til de deltagende skytter er steget pga. 5-

stjernet hotel, der dog ikke lever helt op til den formelle status. Der er kvalifikation i 

indeværende uge og vi afventer nyt i spænding.

b. Ungdom / Træningstider og hold

Jørgen har indgået aftale med kegleklubben om brug af deres baner.

4. Sibirien
a. Status

Arbejdet er gået i stå pga. travlhed hos tømrer. Hjörtur afventer overslag over resterende 

arbejder. De værste huller er lukket af Hjörtur og Ida Magdalene. Alt skulle være ryddet op.

b. Opgaver

Første prioritet er fastgørelse, dernæst vinduer og beklædning. Hjörtur har lagt en plan for 

alle opgaver og der er nok at gøre, så efter efterårsferien går det løs hver lørdag, når der 

ikke er stævner.

Jørgen ønsker en flagstang og søger sponsor.

c. Tidsplan

Der mangler aktuelt besked om kloakering og stikledninger.

Hjörtur regner med vi kan være helt klar til 1. april og den nye sæson.

5. Opgaveliste

Hjörtur havde udarbejdet en ”LBL faste opgaver”, bilag 2, hvor trænerne er ansvarlige for at der 

ryddes op og holdes orden, dagligt, ugenligt og for hvert semester. Bestyrelsen tilsluttede sig 

forslaget. Der er også lavet en beskrivelse for administration af stævnetilmeldinger, bilag 3.

Mikael Andersen vil gerne hjælpe med gulvvask ugentlig og bliver kontingentfrit medlem.

Martin og Claus vil skifte midtersektioner på vores måtter.

Hjörtur har fået en tavlecomputer, som stilles til rådighed for lauget.

En smartfon stilles til rådighed for Jørgen.

6. Målsætning

Hjörtur og Jørgen har syslet med langtidsplaner og arbejder videre med to trin, hvor man fx kunne 

fastlægge en hævning af trænernes bundniveau næste år og et næste skridt, hvor man sigter på at 

få en skytte med til næste olympiade.

Målsætningerne skal være klar til generalforsamlingen i februar.

7. Eventuelt
Næste møder: 6. november, 4. december og 15. januar 2018.

Generalforsamling: 7. februar 2018.

Mødet sluttede kl. 20.45
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Kære sponsoransvarlige Bilag 1

Hvis du vil hjælpe os – så giver vi noget til gengæld

Lyngby-Taarbæk Kommune er hjemsted for en af landets største bueklub – Lyngby Bueskyttelaug. Hver uge 

samles mere end 170 børn, unge, seniorer og pensionister for at træne i klubben på Lyngby Station. 

Indenfor om vinteren og ude om sommeren. 

Vi har fået nye udendørs baner i forbindelse med ombygningen af Lyngby Stadion, og vi har brug for en 

håndsrækning, for at få tag over hovedet de dage, hvor vejret ikke er med os. Vi har nemlig fået lov til at 

opstille et klubhus ved banen, men skal selv afholde alle omkostningerne. Vi er nået så langt, at vi har huset 

klar, men vi har brug for sponsorater, for at komme det sidste stykke, og få huset etableret. 

Huset kommer til at danne ramme om både sportslige og sociale aktiviteter, og vi arbejder med muligheden

for at låne huset ud fx til fodboldklubberne, til børnehaver eller andre i de tidsrum, hvor vi ikke selv lægger 

beslag på det. Huset kan med sin adgang til møderum, køkken- og toiletfaciliteter skabe et helt nyt 

samlingssted i den nordlige ende af Lyngby Stadion. Og selvom bueskytter er klædt på til al slags vejr, er det 

nu alligevel et kæmpe plus, at kunne komme ind og få varmen, hvis materiellet skal efterses eller man skal 

spise sin madpakke. Vi regner med, at andre udøvere har det på samme måde. 

Vi ved godt, at du ikke er interesseret i bare at smide penge ud af vinduet, fordi vi er på spanden. Derfor har

vi i det følgende forsøgt at beskrive, hvad der er i det for dig. Vi har delt mulighederne op i tre niveauer, i et 

forsøg på at tilse, at der er lidt for enhver smag. 

Sponsoraterne deles op i tre niveauer. 

Bronze Sølv Guld
Navn/logo på klubbens sponsorvæg ude X X X
Link på klubbens hjemmeside X X X
Sponsormateriale til brug på egen hjemmeside X X X
Invitation til stævner hvor klubben spiller en rolle (i den kommende sæson fx 
DM i skiveskydning)

X X X

Navn/logo på klubbens sponsorvæg inde X X
Navn/logo på klubbens programmer, brochurer m.v. X X
Adgang til uddeling af brochurer eller merchandise ved stævner – fx i 
goodiebags

X X

Navn/logo på stævnemateriel som fx skiver X
Højtalerannoncering af sponsorat ved stævner m.v. X
To årlige sponsorarrangementer specielt for virksomheden (medarbejdere eller 
kunder). Prøveskydning med op til 15 deltagere. 

X

Klubbens eliteskytter (typisk landsholds- eller talentcenterskytter) deltager en 
gang årligt i arrangementer med indlæg og/eller opvisning. 

x

Pris år et kr. 2.500 7.500 10.000
Pris efterfølgende år kr. 1.500 6.000 7.500
Virksomheden leverer trykklart materiale, logoskilte til opsætning m.v. Omkostninger til produktion af 

materiale afholdes af sponsor. 

Bueskydning er en idræt i stærk fremgang. Ikke mindst på grund af et meget vellykket VM på dansk jord i 

sommeren 2015. Mange, mange mennesker uden den fjerneste viden om bueskydning så, at Danmarks 

verdensklasse skytte Stefan Hansen tog guldet hjem ved finaleskydningen på Christiansborg Slotsplads. 

Samme sted hvor det danske hold i øvrigt tog bronze. Alle bueklubber kan mærke et enormt ”spin off” af 
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den begivenhed, som i øvrigt fik massiv TV-dækning. Det strømmer ind med medlemmer og i LBL mærker vi 

også effekten af, at vi deltog med et stort hold af statister, da Det Kongelige Teater opførte Robin Hood i 

Ulvedalene. LBL er hjemsted for en solid elitegruppe, og de bedste skytter har både danske og nordiske 

mesterskaber på CV'et. Alle gør det godt, og på ungdomssiden tæller klubben p.t. to skytter, som er udtaget 

til Bueskydning Danmarks talentcenter og to seniorer, som begge er landsholdsskytter. Vi beder dig altså 

ikke om hjælp fordi vi sygner hen – vi tilbyder, at du kan være en del af vores fortsatte succes.
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Bilag 2

LBL faste opgaver

Daglige Ugelige Semester
Oprydning lounge Fjern skrald Reparation af skiver
Oprydning værksted Feje og vask gulv Reparation af 3D dyr
Rydning kaffebord Tørre af i lounge Oprydning i depoter
Fjern ansigter fra måtter Hovedrengøring
Stativer og måtter på plads
Lås trænerskab
Feje gulv

 Daglig er det de pågældende trænere og enkelte skytter der har ansvaret for at udføre opgaverne.

 Ugentlig er der udvalget medlemmer som har opgaven.

 Hvert semesterstart bliver medlemmerne samlet til en reparation og rengøring:

o Januar: 

 Idrætsby: Skydebaner og udstyr gøres klar (Kælder, Kegle, Multihall og minibane)

 Sibirien: Lokaler og udstyr efterses

o  April: 

 Idrætsby: Skydebaner, lokaler og udstyr efterses

 Sibirien: Lokaler, skydebaner og udstyr gøres klar

o September:

 Idrætsby: Skydebaner og udstyr gøres klar (Kælder, Kegle, Multihall og minibane)

 Sibirien: Lokaler og udstyr efterses
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Bilag 3

LBL Administration af tilmeldinger til stævner

 Trænerforretningsudvalg laver liste af udvalgte stævner som LBL sender trænere på

o Sekretæren annoncerer stævner på bueskydning.dk

o Sekretæren udskriver to eksemplarer, en til opslagstavlen og en til kopimappen

o Sekretæren sender email til relevante medlemmer og trænere

o Daglig trænere søger for at fortælle skytterne om kommende stævner og deler flyers ud

o Cheftræner tjekker tilmeldingsliste og retter til

o Formand og kasserer sender tilmeldinger ud til andre klubber
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