
                  Bestyrelsesmøde Dagsorden 

 

Dato: torsdag 3 dec. 2019 
Tid: 19:00 – 21:00 
Sted:  klubben 
Tilstede Hjôrtur, Martin, Lars, Jakob, Henning, Jes 
Referant. Jes 
 
 

1. Godkendelse af sidste mødereferat 

Ingen bemærkninger.  

2. Økonomi 

a. Status på kasseholdningen 

i. Ca. 45.000 på hovedkontoen den anden konto ca. 13.00 det meste af det er bundet til 

Mathias Fullerton 

ii. Om kort tid kommer der en regning på 17.000 til måttematerialer.  

iii. Alle lån er betalt tilbage, der skyldes ingenting til nogen.  

iv. Forbundet har også fået kontingent for i år 

 

b. Medlemstal  

i. 48 ungdom 

ii. 9 Ungsenior  

iii. 42 senior 

iv. Passive 17 

v. Pensionist 17 

vi. Combat arc 25 

vii. Gæstemedlem 2 

viii. I alt 146 

 

c. Budget 2020 

i. Mangler nyeste saldobalance 

ii. Med status quo på medlemmer og en nedgang i kontingent som lovet sidste år på gf 

bliver det ca. 20.000 kr. mindre i indtægt end sidste år. Ca. 10 procent 

iii. Tilskud fra kommunen budgetteres med det samme som sidst, kr. 25.000 

iv. Bueleje er ikke taget med i budgettet, da det ikke er oppe at køre endnu. Vi er klar med 

buelejen i uge 7 2020. Buerne skal derfor tjekkes og fungerer til denne dato 

v. Dyrehavenrunden belv sat til ca. kr. 18.000, der budgetteres med det samme i 2020 

vi. Arrangementer lidt over 20.000 kr. i 2020 budgettet.  

vii. Sponsorater 7.000 kr. fra sydbank 

viii. Indtægter 288.000 kr. 

ix. 25.000 kr. fra team elite fra kommunen 

Udgifter 

• Ca. 208.000 kr. 



• Der afsættes 10.000 til nye buer til testskydning 

• Ingen ændring i indkøb af klubtøj 

• Kontingent til bueskydning Danmark Ca. 60.000 kr. 

• Administration dgl leder. 48.000 kr. 

• Kurser 17.000 kr. 

• 5000 kr. til overnatning og 5000 kr. til transport DM og Nordisk ungdoms mesterskab 

• 25.000 til elite skytter (Mathias Fullerton)  

• 10.000 til støtte til landsholdsskytter 

Det ovenstående giver i alt: plus 1.100 kr. diff på indtægter og udgifter.  

 

3. Træningen / Stævner 

a. Ungdom 

i. Flere med til stævner 

ii. Går ok  

iii. Snakke i trænergruppen om hvordan vi udnytter vores ressourcer bedet 

b. Senior træning 

i. Tirsdagsholdet fungerer godt, 

ii. Der er flere af skytterne der er rigtig gode, som vi skal løfte 

iii.  

4. Generalforsamling 2020 

 

a. Onsdag 5. feb. 19.00 Jes sætter den i kalenderen. 

 

b. Hvem er på valg?: Kassereren (Henning fortsætter ikke), Menig (Lars), Næstformand (Ida), 

Menig medlem (Martin) 

 

c. Henning stiller op som menig, Lars bliver suppleant 

 

 

5. Eventuelt 

 

A - Hvordan holder vi på bueskytterne? Snak om hvordan.  

B – Overskrifter fra Formandsmøde - referat fra Martin  

• Økonomi: meget af posterne ligger i DIF og team dk,  

• CBA DM er aflyst og flyttet til næste år.  

• WA har fået running archery på programmet.  

• Forbundet er i gang med at hyre konsulenter ind for at hjælpe dem ????  

• Man har nedlagt storsamlings begrebet. Og lavet Klar parat Buesmart – det har de fået konsulenter 

til at lave navnet. 

• Der var arrangeret todelt gruppe arbejde, hvor der blev diskuteret det nye medlemssystem. 

Oplægget til anden del, var der at der har været en del ballader i dansk sport hvor man ikke har 

opført sig ordentligt, badminton, svømning mm.  

Har vi det i bueskyding dk?  

 

C - Branding strategi for klubben, Morten, Jes, Jakob og Lars holder snarest et møde hvor det diskuteres.   

 

Jes  


