Bestyrelses møde 3.9.19

Tilstede
Hjörtur Hj), Ida Steffen Jakob, Martin Berg, Lars Andersen, Morten Fullerton, Jes Referent, Henning
Line kom kl. 20.

1. Ok referater sendes til hele bestyrelsen
2. Økonomi.
Pr. 31. aug er der lidt over 80.000 kr. i kassebeholdningen, efter vi har betalt ca. 30 i
forbundskontingent, og betalt Henning og Martin tilbage.
Forslag fra Hj: der lægges 50.000 kr. ind i en elitepuljen til næste år.
Hj samler reperations materiale sammen, Jakob mfl. Hjølper med at reaprere skiver
Medlemstal hentes fra nettet.
Der er givet 50.000 kr i støtte til Mathias. Pengene gives over tre år.
Budget tages i november

3. opgave liste
1 trænings kalender laves på trænermødes (jes)
2. Laptops der kommer en laptop i Klubhuset (hj) timer på lås/stadion overvågning/video i klubhuset Hj
tjekker op på det
3 Klubbuer skal mærkes op inden vi går indenfor (jes og Hj)
4 Privat klubbuer – de skal markeres med navn (Jes og Hj finder på noget der kan sikre dem)
5 dør foran skabet i værkstedet. Der skal laves en ny Lars A sætter døren op.
6. opmærkning af hylder materialer ( Ida og Hj)
7. Sorter pile og reparer pile, evt. lave en startpakke med tre pile Pileværktøj mm tjekkes Jakob
Jes bestiller pile til begynder pakker (instruktionsvideoer skal laves)
8. udlejning af buer (hj)
9. Fliser langs hus og terasse (Martin Kanstrup står for det med Hj)
10. udvendig beklædning (arbejdslørdag i okt. Der indkaldes)

11. Nyt pilefang, pilefanget bag 3d banen skal strammes op. (Steffen)
12. opmærkning af bane (næste år Jes)
13. der skal indkaldes til møde med stadion, og der skal tages referat.
14. Sibiren: Aflevering til Lyngby tårbæk kommune skal afleveres. Dato for aflevering findes når vi er
færdige
15 der skal males vinduer
17. lys på terassen, spor til måtterne er bestilt.
16. indendørs to do opgaver.

4. a. stævner vi holder, ungdomstævne november, dyrehaverunde, muldvarpejagten skal meldes til
forbundet. Hjörtur giver Jes info om hvordan det gøres.
b. Ungdom/senior træning: det går ok, men vi mangler noget samling i trænergruppen, så der er
mere ensartethed. Morten Fullerton kommer til at fylde en hul op efter at Niels er holdt op.
Martin Damsbo kommer og træner trænerne d. 28. sep. (blev efterfølgende flyttet til d. 29. sep)
Kenneth fra Varde (Langbue), Johan Weiss (recurve) og Claus Pindbo (Barbue)
Alle kommer og holder oplæg om deres træning og giver deres egne erfaringer videre.
Jørgen står for denne del.
De bliver betalt for denne undervisning.
David Hauge skal inviteres (Hjörtur tager kontakt til ham)
Hjörtur tager sig at lave en tavle så vi kan se hvem der har været gennem de forskellige butyper
(Nærum startes på onsdag d. 4. sep. På ungdomsskolen i Nærum) udstyr er kommet hjem Bela.
(CBA) skyder om fredagen i Valby, vi skal have clearet om de skal bruge banen onsdagen,
LA fortæller, at de skyder i søndermarken lige nu
Vi mangler info fra forbundet, vedr. regler stævner mm.
Vi følger op på det næste bestyrelses møde.
Kælderen holdes til CBA onsdags aften.
Jørgen er ved at planlægge klubafslutning d. 6. oktober. Søndag. Udenfor. Invitation kommer snart.

d. Morten tager over på eliteskytterne. Talent teamet.
Bestående af: Jacob, Bennedicte, Mathias, Anna (evt. )
Morten tjekker de forskellige skytter ud, og ser hvem der kan være på tale.
Morten retter en bekymring ud i forhold til de store klubber, som trækker talentskytterne til sig. At
det kan være irriterende at komme til stævner, hvis man skal skyde i hold.
Hjörtur finde det gamle lovforslag, i forhold til at kunne stille hold på tværs af klubberne.

Evt. skrives en notits i Ildpilen
Elite målsætning. Kommunen afviste den gamle målsætning,
Morten, Jes, Jakob. (Jes tager kontakt til M og J)
Inden midt november hvor vi holder bestyrelsesmøde.
Benedictes mor kontaktes vedr. ansøgninger.
Tredelt pulje, ide fra Hj
1/3 store sponsorer
1/3 Lyngby putter penge i puljen
1/3 som skytten kommer med
Ida laver en liste over de mulige sponsorer
Astrid, Sahras mor, kontaktes så hun kan sende ansøgninger med
Evt. skaber en historie om LBL
Lars A vil gerne støtte op om at finde en strategi for branding.
Det tages op på mødet med Morten, Jakob, og Jes

DM senior
Gode resultater.

5. – - Ildpilen
- Jes send besked ud vedr at senior går indendørs midt i september.
- Line og Jakob står for at reparerer skiver indendørs.
- Reparer stativer. Hj og Jakob.
- Vi bestiller pile hos Dennis Bager, Bagers bue butik
- Talentcenter hvor vi samler nordsjællandsklubber.
- Hj laver tirsdagsgrill, tag mad med.
- Indendørs sæson starter 1. okt.
- Line starter onsdags løb op igen når indendørssæson
Evt. punktetblev blandet ind i de ovenstående punkter.

Jes

