Generalforsamling - Lyngby Bueskyttelaug 2021

D 31t5-2021

9 deltagere i klubbens kælder
Formanden byder velkommen
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt
Dagsorden er godkendt
Formandens beretning er fremsendt til medlemmerne:
Korrektion til Formandens beretning: i beretningen står der, at klubben har modtaget 120.000
kr. fra kommunen - det rigtige tal er 125.000 kr.
Der er en nedgang i medlemmer på 17 fra sidste år, men der kommer ny bueskole i
september 2021 med 2 hold å 12 mennesker. Erfaringen siger, at 60% bliver iklubben.
Referat godkendes af forsamling
Regnskab:
Der er en del udgifter til bogføringshjælp. Det skyldes, at der før den nuværende kasserer
var en overgang, hvor regnskabet blev overdraget til en tidligere kasser.
Der er i regnskabet indskrevet indtægter fra klubtøj. Det er fra den gamle ordning, hvor
medlemmer købte klubtøj gennem klubben. I den nuværende aftale køber medlemmerne
klubtøj direkte fra producenten.
Kassereren lover, at regnskabet fremover bliver lettere og mere overskueligt med færre
poster.
Regnskabet godkendes af forsamlingen
Budget:
Der er en lang diskussion om, at nogle gæstemedlemmer nedslider langt mere udstyr end det
gæstemedlemskabet koster. Der fortælles, at der er gæster, der træner 5 gange i ugen i vores
klub.
Så det besluttes at kontingentet for gæstemedlemskab hæves til et højere beløb end det
almindelige medlemskontingent.

Kontingent
Kontingent - ungdom

år t år
688 1.375
Kontingent -ungdomtalent 963
1.925
Kontingent - Ungseniorer 963
1.925
Kontingent - seniorer
.100 2.20A
Kontingent - pensionister 688
1.375
Kontingent - passive
330 660
Kontingent CombatArchery 330 660
Kontingent - Gæster
1.100 2.2AQ
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Budget er godkendt

Valg af bestyrelse:
Formand Hjortur Gislason er på valg og genvælges
Martin Berg genopstiller ikke

Sorgenfri 31. ma12021

Brev fra Martin.til generalforsamlingen.
"Kære Lyngby Bueskyttel aug
Jeg kan desværre ikke deltage i dag på grund af anden aftale, som ikke kunne ftyttes.
Som det har fremgået af indkatdelsen tit General Forsamlingen har jeg valgt ikke at genopstitle til
bestyrelsen.
Jeg har efter at have været med i bestyrelsen siden 2012 truffet beslutningen, fordijeg efter en del
år med aktivitet som både træner og bestyrelsesmedlem er blevet lidt metaltræt og det deffor vil
være bedre, hvis nye kræfter kan komme til.
Da

ieg oprindeligt kom med i bestyrelsen, var det med det formål at bidrage tit samarbejdet mellem

trænerne og bestyrel se n.
Dette er ikke et afsluttet arbejde - det kan det aldrig blive i en sporTsklub, der lever og ændrer sig
med tiden.
Jeg mener dog, at LBL idag fremstår med en bedre sammenhæng mellem trænere og bestyretse.
Jeg vil derfor gerne takke nuværende og tidligere besfyrelsesmedlemmer og trænere for alle at
trække iden samme retning - særligt i perioden 2012-2014.

Jeg er også ophørl som træner - men fortsætter min indsats med børn med ADHD og Autisme (og
hvis der på et tidpunkt skulle dukke en PTSD-ramt veteran op).
Vi ses på banen

Maftin »

Der var diskussion i forsamlingen om, hvornår nran kan vælges til bestyreisen.
Henning Clausen stiller op til bestyrelsen og bliver valgt
Helene og Steffen blev ikke valgt til bestyrelsen og opfyldte ikke betingelserne for valg iflg.
vedtægterne
Linne Ryssel er suppleant, så da der mangler et bestyrelsemedlem bliver hun medlem af
bestyrelsen (Se notat nedenfor)
Henrik Lindbo er revisor
lndkomne forslag:
Der er stillet forslag om, at referater fra bestyrelsesmøder bliver lettere tilgængelige.
Der stemmes ikke, da formanden informerer om, at de alligevel bliver lettere tilgængelige.
Der er stillet forslag om, at klubben indkøber og opsætter en høj flagstang, som kan bruges til at
skyde "fugle" af toppen med Flu Flu pile. Desuden kan flagstangen bruges til at markere, når 3D
banen bruges.
Forslaget

vedtages.

E

Der er stillet forslag om, at ændre rækkefølgen af, hvordan punkterne i generalforsamlingen
kommer
Dette vedtages.
Notat: Line er ikke i bestyrelsen og ikke valgt til suppleant, da grundlaget for valg i forhold til
vedtægterne ikke var opfyldt.
Eventuelt
Henning Clausen indstilles til æresmedlem for mange års arbejde for klubben.
Dette vedtages

Ordstyrer: Mette Elisabeth Ørn

