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Referat af bestyrelsesmøde d. 18.05.2021
Til stede: Hjörtur, Martin, Nikolaj, Lars, Ida (referent)

Dagsorden:
 
1. Medlemstal
2. Økonomi

• Balance
• Bilag
• Løn

3. Dyrehaverunden
4. GF 2021

• Vedtægtsændringer
• Æresmedlem – Henning
• Indkomne forslag

5. Corona
6. 3D banen
7. Eventuelt

1. Medlemstal
Ungdom: 36, Ungseniorer: 6, Talentteam: 7, Gæstemedlemmer: 6, Seniorer: 33, Bestyrelse: 6,  
Passive: 7, Trænere/hjælpere: 11, Æresmedlemmer: 5, Pensionister: 12. I alt: 129 medlemmer, 
mod normalt ca. 150.

2. Økonomi
• Balance

Vi har i øjeblikket et underskud på balancen på 28.000,-. Etablering af Talentteamet har kostet en 
del, bla. med indkøbte bueben til ’banken’. Desuden har vi indkøbt Eleven måtter og gule centre 
til udendørsstativerne. Vi blev enige om at gå videre med følgende, løbende over de næste måne-
der, selv om det gør yderligere indhug i finanserne:

• Indkøb af yderligere 12 skabssektioner, de seks af dem som halve skabe, der kan indeholde 
recurvebuer. Skabslejen skal op på 150,- for de store skabe som oprindelig tænkt.

• Lave vinkel værkstedsbord til strengeapparat, afkorter mv. i højre ende af container. Ida 
donerer ophæng.

• Lukke containergavl med plader og byggeskum
• Indkøb af opladelige arbejdslamper til efterårsskydning
• Tøjindkøb til Talentteam. Ida er tovholder

• Bilag
Et antal bilag er gået tabt, og bestyrelsen har taget forklaringerne til efterretning uden yderligere 
kommentarer. Dermed kan regnskabet for 2020 nu lukkes.

• Løn
Jes har forladt os, og vi har derfor ikke længere noget lønregnskab.

3. Dyrehaverunden
Udendørs forsamling er nu begrænset til 100 personer. Hvis det ikke bliver hævet yderligere in-
den 6. juni, deler vi op, så de to baner samles hvert sit sted. Ida udsender tilrettet invitation inden 
stævnet. Vi mangler hjælpere til opstilling og nedtagning. Ida sender listen med aktive 3D skytter 
til Hjörtur, som ringer rundt, hvis ikke flere frivilligt melder sig. Vi bruger samme placeringer 
som i 2019, og vi har præmier og skydesedler klar.
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4. Generalforsamling 2021
Vi har fastsat Generalforsamlingen til mandag d. 31. maj kl. 19 i kælderlokalet.
På valg er formand og sekretær, et ordinært bestyrelsesmedlem, der skal erstatte Martin Berg, 
som ikke genopstiller, samt mindst to suppleanter. Disse opstiller foreløbig: Hjörtur Gíslason (for-
mand), Hélène Navasse, evt. John Carlsen, samt Henning Clausen som suppleant. Vi skal også 
vælge revisor og revisorsuppleant.

• Vedtægtsændringer
Hjörtur samler vedtægtsændringer, og Ida udsender ny indkaldelse inkl. indkomne forslag i sin 
originale ordlyd – mindst 7 dage inden.

• Æresmedlem
Forslag om at indstille Henning Clausen til æresmedlem blev vedtaget. Han indstilles på GF. 

• Indkomne forslag
Der er indkommet følgende forslag:

John Merland: 
Separate affaldsspande til skrald og pant (godt forslag, som vi tager under almindelig drift)
Plakette med Flemming Dahls navn (Arv på 50.000,- til langbueafdelingen, bla. brugt til 
skovbilleder i kælderen).
Bestyrelsesreferater sendes direkte til medlemmerne.

Lars Andersen:
Fugleskydningspæl til fluflu pile.

Jørgen Tang Holbek:
Ændring af rækkefølgen på dagsorden til Generalforsamlinger, så det lyder sådan:
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelse etc.
9. Revisorvalg etc.
GF referat skal foreligge (udsendes) senest en måned efter afholdelse af GF.

John Carlsen har trukket sine forslag.

5. Corona
Vi har noteret, at kravene er lempet, men vælger foreløbig ikke at udsende kontraordre til den 
sidste melding om at alle skal kunne fremvise negativ test eller coronapas. Vi har to trænere i 
kræftbehandling, som vi skal passe ekstra godt på.

6. 3D banen
Tidsplanen er skredet i forhold til den oprindelige. Dels pga. manglende skriftligt oplæg, dels 
pga. lavt aktivitetsniveau i coronaåret 2020. Det skal vi have kommunikeret til DGI/DIFs fond. 
Ida har møde med repræsentanter fra politi, Bueskydning Danmark (Klaus Lykkebæk) og Idræts-
byen for besigtigelse og gennemgang af området d. 26.05. kl. 10.30. Hvis området ikke kan blive 
godkendt til formålet, vil vi spørge kommunen om det er muligt at anlægge 3D banen på terrænet 
mellem Lundtoftegårdsvej og Lyngbyvejen eller et andet sted som kommunen råder over.
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7. Eventuelt
Der har været uenigheder om træningsmetoder, og Hjörtur vil tage en snak med de involverede 
om vigtigheden af, at der er ens fodslag når det gælder instruktion i ungdomsafdelingen. Talent-
team og seniorer er ikke omfattet af dette.

Teenagere fra 14 og opefter kan danne et autonomt træningshold, som træner sammen eller ad-
hoc, og som kan modtage instruktion efter behov.

Buebensbank kan også udvides til at gælde ungdomsafdelingen. Problematik omkring, at det er 
de kraftige ben, der evt. forlader banken, når en skytte melder sig ud eller overgår til senior, skal 
vi finde en løsning på.

Jes’ opgaver er foreløbig fordelt nødtørftigt, men vi håber at få det endeligt på plads inden som-
merferien.

John Carlsen vil stille op til bestyrelsesposten som sekretær, hvis en samlet bestyrelse opfordrer 
ham. Derudover vil han gerne påtage sig opgaven som PR- og presseansvarlig, samt komme med 
input til hjemmeside og Facebook, men ikke som administrator.

John Merland tager ansvaret for kælder og værksted, og vi skal definere hans opgave nærmere i 
samarbejde med ham selv. 

Michael Andersen står fortsat for rengøring af kælder i vinterperioden, samt rengøring og tøm-
ning af skrald en gang ugentlig af klubrummet i Sibirien. Toiletterne bliver rengjort dagligt af 
Stadion.

Linda Vilhelmsen starter som træner (både compound og recurve) mandage fra 1. juni. Hun er en 
erfaren træner, og er headhuntet af Jørgen fra Roskilde.

Martin Kanstrup kan tilkaldes for opsætning/justering af compoundbuer.

Martin Berg fjernes fra trænerlisten, og skal kun tage sig af børn med særlige behov. 

Ida og Hjörtur skal sætte sig sammen og få styr på klubmoduls kategorier, trænere mm.

Vi har en igangværende dialog med naboerne om der hensigtsmæssige i, at deres børn bruger 
arealet mellem hegn og skel som legeområde. Ida har opfordret til et møde, hvor vi finder en 
løsning. De yderste måtter skal, som banen ser ud nu, være rykket ind til 13 m fra hegn.

Vi har også indsendt et brev til kommunen med ønske for fremtiden om at fjerne volden i øst og 
erstatte den med et højt ’støjhegn’, så der er mulighed for at vende banen 90° og stadig få 70m. 
her er dialogen med naboerne også en del af argumentationen.

Vi har fået bevilget 2.500 til en ’pigelejr’ for 12-15-årige. Det foreslås afholdt 24-25/9. Der bliver 
ca 12 deltagere og to ældre ledere (Agnes og Johanna?). De skal spise sammen, hygge og tale 
om alt det, som de ikke taler med voksne om. Vi ved, at der er nogle der bokser med angst og 
præstationsræs, og håber, de vil deltage og åbne op. De kan også skyde bue og træne (talenter-
ne underviser de mindre stærke), men ikke konkurrere denne dag. Pengene går til snacks, mad 
mm. De overnatter i klubben, enten i kælder eller i klubhus/telte. Ida er tovholder.


