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9. Behandling af indkomne forslag
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Ad 1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog Gunni s. Frederiksen som dirigent.
Gunni valgtes med akklamation og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstem-
melse med laugets love 23. januar 2018 skriftligt til medlemmerne, annonceret på Facebook og ved opslag i
klublokalet.

Ad 2. Valg af referent
Sekretær Niels P Sønderskov blev bragt i forslag og valgt.

Ad 3. Godkendelse af dagsorden
Dirigenten konstaterede at den udsendte dagsorden svarede til den minimumsdagsorden lovene foreskri-
ver. Punkt 9 bortfalder, da der ikke er indkommet nogen forslag.

Ad 4. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år og godkendelse af samme
Den skriftlige beretning var 1. febru ar 2at8 udsendt ved e-mail, og Hjörtur Gíslason supplerende med be-
mærkninger om vores otte skytter på landsholdet og fem på ungdomslandsholdet.

Efter de Nordiske Ungdoms Mesterskaber vurderes Lyngby Bueskyttelaug som den bedste klub i Norden
selv om Sverige vandt.

Ungdomsafdelingen har valgt to repræsentanter Oliver Staudt og Christoffer Berg.
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Det nye klubhus er modificeret en smule og vi kunne betragte tegninger og billeder af det projekterede.

Tak til Jørgen, Henning, Martin, Preben, John, Michael og Niels P. for deres indsats, som blev anerkendt
med en flaske.

Ärets mestre hyldedes og formanden benyttede lejligheden til et nostalgisk tilbageblik på tidligere bedrifter

Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.

Ad 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet er udsendt til medlemmerne og blev præsenteret af Niels Poulsen. Kontingentindtægterne
svígter med dalende medlemstal og giver anledning til lommesmerter. Også det kommunale tilskud påvir-
kes hermed tor 2or8. udgifter til arrangementer skulle være modregnet i indtægterne. Donation fra Johs.
Fog-fonden på 40.000 kr. til materialer har varmet svært. Underskudet på driften i stedet for det budgette-
rede overskud svarer til de foreløbige udgifter til nyt klubhus.
John Merlan d spørger til kontoen Ethafoam. Det er en fejlpostering. Reparationer går under konto 2008.
Regnskab for nyt klubhus blev præsenteret separat af Hjörtur. Der er foreløbigt brugt knap 200.000 af
276.000 kr. Regner med det meste er udlæg, der dækkes af sponsorater og fonde.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse
Hjörtur præsenterede først budgettet for nyt klubhus i alt 353.000 kr.
Der foreslås en kontingentforhøjelse på 10 procent.
Der indføres bueleje igen.
lda Magdalene Hotvedt er i gang med at skaffe de 250.000 kr. fra fonde og sponsorer. Crowdfunding er
også under overvejelse.
Alle indtægter er konservativt ansat. Udgifter til gengæld på spareblus.
Vi regner med at kunne finansiere en del udgifter midlertidigt gennem leverandørerne.
Bemærkninger fra
Martin Berg: Nye medlemmer kommer til løbende og samles onsdag i stedet for bueskole.
Niels Kofoed: Foreslår en lille anerkendelse til trænerdeltagelse ved stævner.
GunniS. Frederiksen: tilbyder at deltage i sponsorjagten. John m.fl. tilslutter sig også.
Budget blev vedtaget, og stor tak rettet til Niels Poulsen.

Ad 6. Valg af bestyrelse og to suppleanter
Næstformand lda Magdalene Hotvedt genopstiller og blev valgt.
Kasserer Niels Poulsen, genopstiller ikke. Henning villig til at påtage sig arbejdet, hvis ingen andre træder til.
Bestyrelsen finder regnskabsfører og Niels fortsætter eventuelt til en løsning er fundet.
Martin Berg, trænerchef, genopstiller. Valgt.
Henning Clausen, breddeansvarlig, genopstiller. Valgt.
To suppleanter: Peter Staudt og )ørgen Eiberg valgt.

Ungdomsrepræsenta nter:
Christoffer Berg og Oliver Staudt er valgt.

Ad 8. Valg af en rev¡sor og en rev¡sorsuppleant
lb Normann blev genvalgt som revisor og Henrik Lindbo som suppleant.
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Ad 9. Behandling af indkomne forslag
lngen forslag fra medlemmerne modtaget af sekretæren.

Ad 10. Eventuelt
Jes Lysgaard har været superglad for at være her. Ordningen har gjort det muligt for ham at træne nok til at
komme på landsholdet.
lørgen Tang Holbek spørger til historien, og sekretæren viser hvor den har gemt sig på bueskydning.dk. Jør-
gen vil gerne bidrage med nye artikler og aftaler med John og Niels p.

Martin Berg glæder sig over den nye non-sight-træner Jes Lysgaard.
lldikó Ferencsik træner sight.
Jes fortæller at der er ved at komme flere unge til 3D. Han ser frem til det nye klubhus, fordi det gav store
problemer sidste år.
John takker Niels Poulsen for godt samarbejde.

Kl.20.23 takkede dirigenten for god ro og orden hvorefter generalforsamlingen kunne afsluttes.

Dato

Qo*/M-L
Dirigent Gunni S. Frederiksen :- Referent Niels P Sønderskov
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