
Generalforsamling for Lyngby bueskyttelaug 2020 4.2.

Fremmødte medlemmer 20 

Bestyrelsen: Martin, Lars. Hjörtur, Henning, Ida, Steffen, Jes

Mette Ørn blev valgt til dirigent og Jes til referent

1. Valg af dirigent: Mette Ørn

2. Valg af referent: Referent Jes Lysgaard

3. Godkendelse af dagsorden: godkendt

4. Formandens beretning: Beretningen blev godkendt. 

Som supplement til beretningen er at til ungdoms VM har en stor del af de medaljetagende skytter 
tidligere været i LBL

Formanden takkede trænergruppen som i 2019 bestod af: Henning, Niels, Casper, Jørgen, Jes, Bela, 
Ildiko, Preben, Hjörtur, Agnes, Anne, Benedicte, Freja, Jakob, Christopher, Mikkel, Asmus, Line og 
Martin

Formanden delte en flaske vin ud til af de medlemmer der har gjort en extra indsats for 
klubarbejdet gennem året. 
Jørgen Philipp - Tovholder for undervisning og kurser
Henning Clausen – Arrangementer og kasserer
Jes Lysgård – Trænerchef
John Merland – Dyrelæge
Michael Andersen – Rengøring 

5.  Fremlæggelse af revideret regnskab v/ kasserer Henning Clausen

Bestyrelsen har overvejet at lave et særskilt regnskab for ex. Dyrehaverunden – med udspecificerede 
detaljer ved køb af dyr, præmier mm. og indtægter i form af tilmeldingsgebyrer, pølser mm

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

6. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2020 v/ Henning Clausen  
Bestyrelsen foreslår at kontingentet sættes ned 10% i år og så 10 % næste år. Vores materiel 
(skiveskydningsmaterialet som bruges til stævner) er slidt, og skal skiftes ud. 

Budgettet og nedsættelsen af kontingent blev godkendt af forsamlingen.



7. Valg af bestyrelse

Næstformand: Ida Magdalene Hotvedt genopstiller – Valgt 
Kasserer: Nicolaj Mårtensson opstiller - valgt
Bestyrelsesmedlem: Martin Berg genopstiller – valgt

Lars Andersen genopstiller - valgt 
Suppleanter: Line Ryssel genopstiller og blev valgt 

            Henning Clausen blev valgt
Ungdomsrepræsentant: Jakob Lauridsen blev valgt 

8. Valg til revisor og revisor suppleant

Niels P. Sønderskov blev valgt som revisor 

Revisor suppleant – ingen suppleant blev valgt

9. Indkommende forslag. 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet nedsættes med 10% i år og 10 % næste år. 
Det blev vedtaget med et klart flertal. 

10. Eventuelt

Jørgen Tang Holbæk stillede spørgsmål om nyt fra forbundsmøde i forbindelse med 
kommunikations strategi. 
Desuden om LBL sender nogle afsted til forbundsmøde, og om der bliver et forbundsblad?
Fra formanden sagde at bestyrelsen vil tage op om der kommer nogle dette år til forbundsmøde.  

Spørgsmål om DGI og dette forbunds arbejde med at starte breddeklubber op. 
DGI har startet en del arbejde op om bredde bueskydning. 
Bestyrelsen i LBL fortæller at de er ikke helt tilfreds med Bueskydning Danmarks støtte til det 
breddearbejde som der foregår i forbundet. 

3D dyrene skal fremover stilles langs væggen, og der bliver arrangeret naturmalet hessian på 
bagstoppene, så de bliver mere dekorative i lokalet. 
 

Tak for god ro og orden  


