
Bestyrelsesmøde / referat / nps

Dag: Mandag 4. december 2017
Tid: 18:00 – 21:00
Sted: Stadion / LBL Kælder

Til stede: Hjörtur Gíslason, Niels P Sønderskov, Henning Clausen (fra kl. 19), Stefen  Eert og Jørgen Max 

Philipp (gæst).

Afbud fra: Ida Magdalene Hotvedt, Niels Melin Poulsen og Martn  erg.

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Referat af Eestyrelsens møde 6. novemEer 2017 Elev godkendt.

2. Økonomi

a. Status, efersendes

E. Finansiering af projekter i SiEirien

Hjörtur har fået opgørelse som ser ud tl at holde nogenlunde.

c. Medlemstal

Ungdom 53

Ungsenior 11

Gæstemedlem 5

Senior 46

 estyrelsesmedlem/Gratst 7

Passiv 15

Træner/hjælper 9

Pensionist 13

I alt 159

3. Træningen / Stævner

a. Muldvarpejagt

Niels P sæter events op. 

Jørgen eferlyser et spændende tema, og det vil Elive udviklet i samarEejde med Stefen og 

Ida. 

Stefen sender liste over dyr tl Jørgen .

Ida laver design sammen med Jørgen. 

Idémøde torsdag 7. dec.

E. Ungdom / Træningstder og hold

Der mangler indEydelse tl DM Ungdom og Hjörtur vil Eede Ida lave det.

Jørgen foreslår henvendelse tl forældre om hjælp. Hjörtur har drejeEog fra sidst, som kan 

Eruges og tlretes. Orienteringsmøde indkaldes først i januar.

Jørgen har proElem med talenteamet, der Eliver fornærmede når han starter træning kl. 

17 mandag.  estyrelsen støter overholdelse af træningstderne.

c. Kommende mesterskaEer

ForEundet har rundsendt liste over manglende arrangører for stævner og vi Eyder ind på 

DM ungdom ude 2019.
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4. Sibirien

a. Status

Huset klimasikres og skrues fast i næste uge. Indvendig starter næste måned. Medlemmer 

kan male udvendigt, men det er nok ikke tden for det her midt om vinteren.

E. Tidsplan

Vi regner stadig med at være klar 1. april.

5. Bbudget 2018

Hjörtur havde udarEejdet delvist forslag og der Elev diskuteret fere enkeltposter, som samles i et 

færdigt forslag tl generalforsamlingen.

6. bbueskydning.dk/ Bbutk

a. Aføser for Jan tl trykningn

Jan vil gerne fortsæte.

E.  lastkker osv. som Jørgen Eestyrer, ekspeditonn

Martn har ekstra nøgle tl skaEet, hvor materialerne Eeinder sig.

7. Eventbuelt

Hjörtur foreslår opdeling, så værkstedet kan låses af. Der rodes for meget og det kniEer alvorligt 

med oprydningen. Vi arEejder videre med idéen.

Mødet Elev hævet kl. 20:45
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