Generalforsamling for Lyngby bueskyttelaug 2019 5.2.19
Fremmødte 16 medlemmer
Bestyrelsen: Martin, Hjörtur, Henning, Ida, Steffen, Jes
Gunni blev valgt til dirigent og Jes til referent

1.

Valg af dirigent: Generalforsamlingen er lovlig indkaldt

2. Referent Jes

3.

Det blev konstateret at Dagsorden er sendt ud til tiden, den blev også godkendt af forsamlingen.

4.

formandens beretning som er er er udsendt inden gf.

Add. til beretningen: Sydbank har lige givet os 100.000 kr i sponsorat.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen
Efterfølgende uddelte formanden vin og gaver til de medlemmer der har brugt tid og energi på
foreningsarbejdet.
Som en gestus havde medlemmerne indkøb en gave til formanden som en tak for det store stykke arbejde
han lægger i at få klubben til at fungerer.
Hjörtur modtog en medalje og en gave (kniv) for godt formandskab. Ved Henning for hele bestyrelsen og
klubben

5.

forelæggelse af revideret regnskab v/ Henning

Charlotte Kjær vil fremover foretage bogføringen ca. én time om måneden. Til ca. 500 pr time.
Vedr. private lån. Så tager generalforsamlingen ad notam, at hvis der skal foretages private lån fremover, så
tages det op på generalforsamlingen inden lånet tages.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen

6. Budget for 2019 v/ Henning
Budgettet blev umiddelbart inden gf revideret i forhold til de 100 000 der er kommet ind som sponsorat.
Noget af sponsoratet bliver brugt til at starte bueskole projektet op i Nærum, ca 50.000
Ad. Budget: Der er en del medlemmer der melder sig ind som passive medlemmer, som måske skulle være
gæstemedlemmer. (Ida) det bliver der fulgt op på.

I forhold til Jes Lysgaard, er budgetposten vedr. hans løn nu indført på budgettet. Det var
glemt under ny revideringen. Udgift posten er indført nu.
Kontingentforøgelsen på 20 procent blev vedtaget og godkendt af forsamlingen.

Med ændringerne blev budgettet godkendt.

7. Valg til bestyrelse
Hjörtur genvalgt som formand
Bestyrelses medlemmer der stiller op på valg. Steffen Ebert – genvalgt, Jacob Skaarup Ovesen – valgt
Sekretær. Jes Lysgaard er valgt.
2 Suppleanter. Line Ryssel og Jørgen Eiberg blev valgt.
Ungdomsrepræsentant. Christoffer Berg blev genvalgt
8. valg til revisor og revisor suppleant
Niels P. Sønderskov blev valgt til revisor
Lars Andersen blev valgt til suppleant.

9. Eventuelt. Indkommende forslag.
Martin Berg informerer at senior træning starter op mandag aften kl. 19, der vil ikke nødvendigvis være
træner på, men der er åbnet op for træning, fortrinsvis skiveskydning.
Et godt tilbud hvis man gerne vil træne med andre.
John Merland spørger til lystavlen ved hoveddøren. Hvorfor er det kun cba der er annonceret?
Det viser sig dog, at der er annonceret forskellige arrangementer i klubben, som eks. Generalforsamlingen
og jagt og felt skydning mm.
Jesper. Kontingentet er ved at nå smertegrænsen.
Formandens svar: Vi har tænkt at sætte kontingentet ned igen. Desuden vi kan som klub give nedslag i
kontingent, hvis man ikke har råd til kontingentet.

Generalforsamlingen er herefter lovligt afsluttet

