
  
Bestyrelsesmøde 18.12.2018/ dagsorden /   
Dag: Tirsdag 18 des 2018  
Tid:19:00 – 22:00  
Sted: Stadion / LBL Kælder  
  

Tilstede: Tilstede Henning, Hjörtur, Steffen, Martin, Ida, Jørgen, Jes referent  
  

1. Godkendelse af sidste mødereferat  
Sidste referat godkendt  

a. Konstituering af Jes som sekreter  
godkendt  

2. Økonomi  
a. Status på økonomien: status kassebeholdning på ca 30.000, Vi skylder ca. 90.000, Vi skal 
bevæge os op, så pengene kan betales tilbage i 2019  
b. Budget 2019: Evt. skal vi foreslå en kontingent stigning, som fremlagt i budgt forslaget.   

Der er set på hvad andre klubber betaler, og i forhold til det man får. I lbl er der fast træner på 
alle træningerne. I tIK kan man komme og skyde selv, men kun to gange om ugen man kan træne med 
træner.   
Vi kommer til at ligge i den høje ende sammenlignet med andre klubber, ca 20 % stigning.   
Henning gennemgik budget forslaget  
Budgettet blev gennemgået, og ser fornuftigt ud. Med et overskud på 90.890 hvorfra der skal trækkes ca. 
40.000 til sibirien.   

Der købes ikke noget ud udover det budgetterede eller sendes nogen på betalt kursus, før til 
efteråret  
  

3. Medlemstal  
• Ungdom = 50  
• Unge seniorer= 12  
• Seniorer = 48  
• Pensionister= 15  
• Æresmedlemmer=   5  
• Passiv + Gæste= 20  
• Bestyrelse / Trænere = 16  
• Combat Archery=  1  
Total=167  
  

167 medlemmer inkl. alle. Over halvdelen er seniorer nu  
  
  

4. Aktuelt nu  
a. Muldvarpejagten  
b. ToDo- liste  

i.Hven kan løfte opgaverne?  
Tema. Vi skyder julen og nisser.   
Henning og Steffen er tovholder på Muldvarpejagten.   
Jes tager fat i Lars Andersen vedr. ny køreslæde så vi kan have en bevægelig muldvarp  



  
5. GF 2019   

a. Hvornår? 5. februar  
b. Invitation:   

Ida laver oplæg og skriver om Sibirien  
Hjörtur laver beretning.  
Steffen 3d og felt.   
Martin indlæg om ungdom  
Henning om budgetterne  
Hjörtur statistik og samler det  
Ida laver korrektur  

  
c. Hvem stiller op?  

Hjörtur stiller op til formand  
Jes stiller op til sekretær  
Jørgen suppleant  
Line Ryssel suppleant  
  

d. På valg: Formand, Sekretær, medlem (Steffen) + suppleanter og revisorer  
e. Formandsberetningen  

  
6. Definitioner af diverse opgaver og stillinger  

a. Daglig leder – Jes  
Daglig leder Jes  
Opgaver roller deles ud efter generalforsamling  

b. Bestyrelsesposter – Formand, næstformand, sekretær, kasserer, menige, 
ungdomspræsident og suppleanter  
c. Altmuligmand  

7. Combat Archery  
a. Forberedelsesopgaver  

Laves evt. om til “Kamp skydning”  
Kontingent fra disse medlemmer skal betales, evt. skal de betale et  
gæstemedlemsskab   
  

8. Eventuelt  
a. Ida har talt med Danage om at lave nogle klodser, der kan bruges til at stables 
til cba og evt. som skydeskiver til 3d træning.   
b. Hver torsdag er der kontor tid mlm 16-17   
  

  
 


