
                        Lyngby Bueskytelaug

Bestyrelsesmøde / referat / nps

Dag: Mandag 22. januar 2018
Tid: 19:00 – 21:00
Sted: Stadion / LBL Kælder

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

Henning Clausen, Oliver Staudt, Christofer Berg, Jørgen Max Philipp (gæst).

Afud fra:  Stefen Ebert.

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Referat af bestyrelsens møde 4. december 2017 blev godkendt. 

2. Økonomi

a. Status 

Kassereren havde lige holdt møde med revisorerne, og regnskabet er nu klar tl 

fremlæggelse på generalforsamlingen. Man var faldet over et enkelt manglende 

originalbilag og stllede spørgsmål om et stort forbrug tl byggestrøm i Sibirien.

b. Medlemstal

Ungdom 52

Ungsenior 12

Gæstemedlemmer 5

Seniorer 44

Passive 16

Æresmedlemmer 5

Pensionister 14

3. Generalforsamling

a. Budget

Medlemstallet er faldet en del og der er ikke længere venteliste tl Bueskole. Martn har 

etableret en ny ordning, hvor der løbende tages imod nye børn og unge om onsdagen og 

der ikke længere stlles krav om bueskole. 

Niels vil søge bygge- og anlægsfond - bikuben mv. (eferfølgende overtaget af Ida)

Forslag om +10% i kontngent tl generalforsamlingen.

Spørgsmålet om bueleje blev igen taget op efer at det fornylig blev beslutet at afskafe 

den. Det kan eventuelt sætes i værk, hvis nogen skulle være villig tl at administrere det. 

Den tdligere ordning kørte i årevis med to udlejede buer, som ingen kendte tl.

Riget fates penge - 250.000 kr. - ikke mere arbejde på projektet før pengene er i hus.

Efer en lang snak havde vi et budget parat tl præsentaton den 7. februar.
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b. Beretning

Formanden har i samarbejde med trænerchef og kasserer udarbejdet en beretning. Der 

mangler endnu lidt input fra jagt og felt. Udsendes inden generalforsamlingen.

c. Personer på valg

Oversigt tl indkaldelsen - alle accepterer genvalg og der er fundet kandidater tl øvrige 

poster. Eferfølgende har Niels Melin Poulsen meddelt, at han alligevel ikke genopstller.

d. Indbydelse

Retet tl og klar - formand sender og sekretæren ekspederer.

e. Ordstyrer

Gunni har accepteret hvervet.

4. Træningen / Stævner

Martn gjorde rede for træningsplanerne for året.

Muldvarpejagt - Ida køber præmier.

5. Eventuelt

Formanden roste for god oprydning på banen efer den store oprydning.

Mødet hævet kl. 21:25
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