Best møde 17.11.20 LBL Sibirien
Hj, Ida, Steffen, Lars, Martin, Nikolaj, Jes (referent)

1. Godkendelse af referat, godkendt
2. Økonomi – gennemgang af vores økonomiske situation lige nu. Dette punkt blev gennemgået i pkt.
6 hvor budgettet for dette år og næste år blev arbejdet igennem.
3. Medlemstal: vi har pt. 140 medlemmer på trods af corona, hvilket vi anser for en god status.

4. Corona, vi fortsætter som vi gør nu. Ida refererer til en samtale med Christina fra kommunen, i
forhold til evt. tilskud til udendørsbanen. Kommunen er ved at lave en pengepulje som kan kan
søges. Der er sagt ja til at søge færre penge end det foreløbigt ansøgte beløb. Ca. 96.000 kr.
Kommunen vil gerne bruge teltet uden for vores åbningstider. Ida sender besked til kommunen, om
hvilke tidspunkter det vil være muligt at bruge teltet til andet. Ungdoms træningstider og tirsdage
fra kl. 19-21 hvor seniorskytterne træner, kommer ikke i spil.

5. Talent team. Fungerer godt, de unge er glade, og fredagstræningen fungerer godt.
6. Budget 2021 budget er udleveret. Gennemgang af budget. Vi har, jfr. Budget 2021, en egenkapital
på 50.000 kr næste år. Budgettet er godkendt.
Vi sender budgettet ud til medlemmerne snarest, så medlemmerne kan se budgettet op til
generalforsamlingen. Hvis forsamlingsforbuddet ikke ophæves, udskydes generalforsamlingen frem
til en ophævning af forsamlingsforbuddet.

7. 3D bane: Arbejdsgruppe sættes sammen så vi er færdige 30. maj
Hjörtur, Steffen, Ida, Jes, (Steffen og Jes er tovholdere).
Lars vil gerne kunne løbe 3D banen igennem, så det er muligt at afholde andre arrangementer og
stævner, end de traditionelle 3d skydninger, desuden skal vi tænke en fugleskydningspæl ind i
setuppet af banen.
8. Sibirien.
Teltes skal sættes fast med stropper. og der skal ryddes op. Ida sender besked ud til medlemmer
om to arbejdsdage, d. 18 og 22. 11
9. Evt
-LBL vi vil prøve at lave en online konkurrence. Der er ikke aftalt tid og tovholdere.
-Ida mangler at lave invitation til muldvarpejagten. Mobilepay på dagen (hvis det bliver til noget)
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-John Carlsen har spurgt om at komme i bestyrelsen. Såfremt at forsamlingsforbuddet ikke
ophæves, og generalforsamlingen udskydes, kan vi ikke vælge nye bestyrelsesmedlemmer.
-Der er sendt ændringsforslag til BSDK vedr reklame/sponsor aftaler
-Vedtægter: oplæg til småforandringer i LBL´s vedtægter tilsendes bestyrelsen for at bringe
vedtægterne up to date.
-Jes og Lars tjekker op på hvordan man kan lave et dobbelt medlemskab i DGI og BSDK – (Lars
spørger Anders fra Roskilde)
-To do liste over arb. opgaver i Sibirien blev gennemgået.
Tak for god ro og orden
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