Bestyrelsesmøde Dagsorden

Dato: torsdag 27 juni 2019
Tid:
19:00 – 22:00
Sted:
Siberien
Deltagere: Henning, Jacob, Hjörtur, Steffen, Ida, Jes (referent)

1. Godkendelse af sidste mødereferat
- Ok
2. Økonomi
a. Undertegne økonomi blanket for LTK
- Bestyrelsen skrev under på foreliggende blanket, i forb. med 36.000 kr fra kommunen
- Morten Fullerton vil gerne give et sponsorat til elite/talent skytterne
- Henning har overført 50.000 kr til sig selv for det lån han har ydet til klubben
- Martin mangler at få 25.000 for et tilsvarende lån
- Når 2. betaling til Bueskydning DK er betalt i september overføres pengene til Martin
3. Medlemstal
- Pt. 164 medlemmer
4. Opgaver
a. Faste opgaver.
- Indkøb af nyt grej til Nærum. Langbue.dk blev valgt da de er de billigste
- Hjörtur overtager Hennings (kassernes) opgaver, mens Henning er væk i 2 måneder
b.
-

Diverse opgaver
Preben kontaktes vedr. sure opslag på fb. (Jes)
Ida kontakter Eva vedr. at give Jes adgang til fb som admin
Jes er ansat 2 timer pr uge til admin opgaver. Disse opgaver er stævne tilmeldinger, admin af
fb. Adhoc opg.
Trænere SKAL rydde op og være et godt eksempel for de andre

5. Sibirien
a. Opgaver – se liste
- Jes sætter nye markeringer op og kridter banen
- Fliser lægges foran huset, der sættes 2 arbejdslørdage af
b. Tidsplan
c. Aflevering til LTK
6. Træningen / Stævner
a. Ungdom
b. Senior træning
- Der kommer en del seniorere til træningerne
- Der kommer to hold med til senior DM, træningerne går godt.
c. Sommeren

-

Bela kommer om tirsdagen hele sommeren igennem

7. Eventuelt
- 7 nye stålstativer er kommet
- Hjörtur sender en reminder til CBA holdet om at sætte keglerne på plads på udendørsbanen
- Beklædning kommer i uge 33-34
- Træner opgaverne er frivillige.
- Jacob er blevet valgt til ungdomsrepresentant
- Jørgen Tang Holbæk flyttes fra passiv til Pensionist
-

