Bestyrelses møde 11.3.19
Hj, henning,martin,ida, jacob, line, preben,jes

1. Referat fra gen sendes ud igen Jes
2. Økonomi, der er købt nye dyr, jes løn bliver fordelt ud til de næste 4-5 måneder. Da han har fået
mere end det der skal betales jfr. Den nye aftale fra forrige best møde. Jes sender papirer
Der har været stjålet flere ting fra Preben, klubben dækker hans beløb der er blevet stjålet for.
Preben kommer med en liste over ting der er stjålet.
Der er vagt på dyrehaverunden for at undgå at få stjålet dyr,
100000 kr. fra Sydbank skal bruges til Sibirien,

3. medlemstal ca 162 Jes følger op
4.
ansvarsområder som i dagsorden
Martin laver et udvalg i forhold til de ansvarsområder
Jacob CBA kommer med indlæg til næste møde

5. Kælderen skal klargøres,
6. plænen i sibirien skal ordnes til sommer, så der kommer ikke til at blive skudt på banen, der skal
graves op igen. August bliver banen færdig, som en fodboldbane. Vi må derfor bruge badeparken.
- Kommunen vil lave hegnet mod gaden, så vi kan lave 3d banen.
- Huset skal laves færdig med de ting der mangler.
- Ida og Hj laver opgave liste til en arbejdsdag til sibirien så snart som muligt.
- Planen er at huset er klar 1. maj.
- Aflevering af huset,
- Vi holder ikke klubmesterskab i år, da banen ikke bliver klar,
7.
- Skt. Hans fest venter vi med at planlægge
8. Rudersdal se mail.
9. forbundsmøde. Der bliver ikke sendt nogle afsted, Dennis Bager får fuldmagt til stemmesedler.
10. opgaver, der er stadig ikke styr på buerne, Jakob er ved at lave strenge til recurve buerne.
Udlejningsbuer, der er 5 der lejes ud. Jes tjekker op på de skytter og buer så de bliver hængt til
side.
11. træninger og stævner.
- Stævne d. 18 maj holdes i badeparken
- Der er mange til senior træningen, både tirsdage og torsdage til jagt runderne.
- Vedr. engelsk sprogede så tales der engelsk i det omfang som det er hensigtsmæssigt.
12. evt.
- elite strategiplan.
- Brev til borgermesteren
- Oversigten over eliteskytterne.

-

Jes

-

Klub blad, Jes vil prøve at lave et klubblad, et eksemplar vil blive færdigt i løbet af sommeren.
Der er skole OL de næste 3 uger tirsdage og torsdage.
Opslag om skole ol lægges på fb.
Jes Lægger opslag op på FB evt. tal med Eva Kartholm

