
Bestyrelsesmøde / referat / nps 

Dag: Mandag 6. november 2017
Tid: 18:00 – 21:00
Sted: 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 referat af  sidste møde

Referat af møde 2. oktober 2017 godkendt

2. Økonomi

a. Status 

Niels M mener ikke årets sidste måneder vil rette meget op på kontingentindtægterne. 

Fejlen med den uventede indtægt på ansigtskontoen er ikke opklaret.

b. Sponsoransøgninger / Aftaler

Niels P vil kontakte virksomheder, der er vant til at arbejde med sponsorater for at kunne 

strømline en snarlig henvendelse til en del flere med udgangspunkt i den liste Eva har 

udarbejdet tidligere. Der skal også udarbejdes en version, der er mere generel, så det ikke 

kun handler om klubhuset.

c. Medlemstal

Ungdom 53

Ungsenior 14

Gæstemedlem 8

Senior 48

Bestyrelsesmedlem/Gratist 7

Passiv 15

Træner/hjælper 9

Pensionist 14

I alt 168

Flere unge er på vej efter bueskole og en del udmeldelser foregår først når næste rate 

kontingent står for døren. Vi fortsætter med at være flinke i stedet for at opkræve efter 

reglerne.

3. Træningen / Stævner

Der skulle være fulgt op på vores deltagelse i VM i Argentina og Martin og Jørgen laver udkast til 

opfølgning inkl. FIL.

Martin spørger FIL om de vil have ansøgning for separate arrangementer / rejser eller samlet.

DM i Marts er under forberedelse og Skoda leverer vand.

4. Sibirien

a. Status

Nye tegninger sendt efter der er fundet en bedre løsning af toiletforholdene.

Tømrer er klar til at lukke tag og skruer huset fast til fundamentet.

Formanden fastholder, at det hele kan være klar 1. april.
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5. Buepresse

I værkstedet har vi en EZ buepresse, men åbenbart ingen med forstand på at bruge den. Til brug 

med Hoyt-buer mangler vi et sæt adaptorer, pris i omegnen af 2.000 kr. Det kan snildt vente til 

næste år. Niels P arbejder sammen med en ny compoundskytte fra Gladsaxe, der virker kompetent 

og muligvis også kan påtage sig træneropgaver.

Ok for anskaffelse næste år.

6. Nye buer til arrangementer

Der er kommet nye strenge på de fleste arrangementbuer, men Niels P foreslår at alle udskiftes med

langbuer, som ser bedre ud. 

Forkastet.

7. Aktivering af seniorskiveskytter

Niels P spørger om der er nogen, der har taget fat i de seniorer vi kender for at få dem til sammen 

med Ildikó at få opbygget et godt træningsmiljø? 

Herunder opdatering af vores kartotek, som i øjeblikket kun omfatter ”feltskytter”. 

Med Jes som træner kommer der flere og flere tirsdag også skive.

Med Ildiko på om mandagen regner vi med en lignende effekt.

Niels P opdaterer kalender.

8. Registrering af klubbens buer

Det er ikke nok, at Jørgen ved hvad vi har.

Jørgen mærker alle buer og Niels P registrerer.

9. Opsætning af loftsplader

De ligger ret meget i vejen, så kan en eller anden finde ud af hvordan de skal monteres og så finde 

et hold raske svende til at gøre det. 

Hjörtur har styr på måden og vi annoncerer event på Facebook når de nødvendige materialer er 

anskaffet.

10. Eventuel deltagelse i DIFs soldaterprojekt

https://bueskydningdanmark.dk/ny/dif-soldaterprojekt/

Martin tager projektet. Med hud og hår.

11. Beslutning om deltagelse i Skole OL bueskydning 2018 

Jørgen gjorde rede for konceptet og det blev besluttet at LBL deltager.

12. Henvendelser om arrangementer

Hvis den arrangementansvarlige er offline i længere tid, bør en anden tage over midlertidigt. 

Svartiden på henvendelser til arrangement@bueskydning.dk bør ikke være mere end 24 timer. 

Niels P melder sig som backup.

13. Eventuelt

Sidste ungdomsturnering var Jørgens sidste. Siger han.

Mødet blev hævet kl. 20.10
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