Bestyrelsesmøde Lyngby Bueskyttelaug 15.1.19
Lyngby idrætsby
Tilstede
Hjörtur, ida, Henning, Steffen, Martin, Jes referent

Dagsorden:
1 Beretning til generalforsamling
2 Budget
3 Combat archery cba
4 Dyrehaverunden
6 Skole OL
6 Muldvarpejagten
7 Evt.

1/ Beretning til generalforsamling
Beretningen skal være færdig inden udgangen af januar. Henning sender de input der er til Jes ,der
redigerer det og får det samlet.
Til valg stiller følgende op:
Formand: Hjörtur genopstiller som formand for den næste periode.
Bestyrelsen: Jacob Skåreup Olsen stiller op til bestyrelsen bl.a. som repræsentant for cba
Bestyrelsen: Steffen Erbert stiller op til bestyrelsen
Sekretær: Jes stiller op som sekretær
Suppleant: Line Ryssel stiller op som suppleant
Suppleant: Jørgen Eiberg Carlsen stiller op som suppleant
Revisor: Henrik Lindboe stiller op som revisor
Gunni er ordstyrer

2/ Budget
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Der er ca. 50.000 kr på kontoen, hvoraf 42.000 kr er på hovedkontoen.

I forb. med regnskabet har Henning bogført det meste i det nye system på
klubmodulet. Der mangler tilsyneladende en del bilag til sibirien, Hörtur, Ida har fået
oversigten over det der mangler.
Hvis bilagene ikke kan findes, laves en på tro og love udtalelse på at udgiften er ok.
De personer der har bilag til Sibirien er Hjörtur, Ida, Henning og Preben
Låneaftale fra Martin mangler.

Gennemgang af oplægget til budgettet fra sidste bestyrelses møde.
Udgift delen under administration ændres. Da vi betaler Charlotte fra klubmodul 4000 kr om året til
bogføring.
Daglig leder posten ændres fra 60.000 om året til 45.000 Da Jes ansættes i kortere tid 3 timer om ugen,
med 275 kr i timen inkl. div. Feriepenge, am bidrag, mm.
En klar opgavebeskrivelse for dagligleder skal beskrives. Hjörtur og Jes laver den.
Henning afslutter regnskabet med Charlotte fra klubmodul
Desuden skal vi på generalforsamlingen have godkendt de foreliggende låneaftaler.

Budgettet som det er nu, blev godkendt de fremmødte.

3/ Combat archery
Lars Andersen har forfattet en mail til forbundet, hvor der stilles spørgsmål ved den nye ansættelse af
projektkonsulenten der skal implemtere cba i Bueskydning Danmark regi.
Hjörtur sender Lars A’s mail til bestyrelsen, Ida gør brevet klar til at blive sendt til bueskydning dk.
Henning, Lars A, og Jacob tager til forbundsmødet, hvor denne problematik tages op.

4/ Dyrehaverunden.
Steffen har hængt opgaveliste op, og trænerne skal opfordre til at få hjælp fra skytterne.
Listen skulle gerne være fyldt op i februar.

5/ Skole OL
Klubben skal sende indbydelser ud til skolerne
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Først til mølle princippet, så de skoler der melder til først er dem der kan deltage.
Skole OL starter 1. februar. Derfor skal der sendes indbydelser ud i næste uge.
Henning spørger Jørgen Phillip om info vedr. sidste års skole OL, en af dagene.
Martin laver en liste over skolerne i kommunen
Jes tager over på administrationen. Henning og Jes taler sammen.
Hjörtur, Henning og Jes koordinerer projektet.
Dagene til skole OL planlægges s så de foregår tirsdage og torsdage og foregår indendørs, da det er det
letteste måde at afvikle det på.
Jes er ansvarlig for afviklingen om tirsdagene 12-17 , Preben bliver ansvarlig for afviklingen om torsdagene
12-17.

6/ Muldvarpejagten
Banen sættes op torsdag aften inden stævnet. Og vi mødes kl 16 om fredagen og ordner det sidste.
Det meldes ud på kalenderen at banen er booket om torsdagen ansvarlig Hjörtur
Steffen og Henning koordinerer opsætning af banen.
Ida kontakter musikkorpset, så der spilles julemusik når skytterne kommer – da temaet er jul
Banen sættes op med 2x 12 mål
Skydesedler fra sidste år laves om til 24 mål
Ida tjekker op på en hundeslæde, hun måske kan låne, som kan laves om til en kane, så stemningen holdes.

7/ Evt
-

Fb opdateringer vedr. oprydning tages op med Preben. Der har været flere skytter der har været
irriteret over de sure opdateringer vedr. manglende oprydning.
Jes skriver kort om tirsdagstræningerne til beretningen til gf
Mandag aften skal være åben for træning for seniorer
Jes rykker Niels og Kasper for trænings input.
Der skal laves en samlet kalender.
Der skal med på planen hvem der er ansvarlige trænere på hvilke dage.
Morten Fullerton er udnævnt af Ida til elite ansvarlig i forhold til at søge midler. Han skal cc. Til Ida
og Hjörtur på de mail der sendes ud
Mathias Fullerton har lige kvalificeret sig til ungdomslandsholdet compound.
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