
Referat af Bue-udvalgsmødet  

onsdag d. 24. oktober 2012 - kl.19.15 (Hos Haller)  
 
  

1. Aktiviteter 2013: 

 

• Buekursus – hvornår og hvordan ? (forårsprøver) 

D. 2. februar, d. 2. marts, d. 6. april og d. 3. august. 

• Opstart efter nytår – hvornår ? 

Vi starter op søndag d. 20. januar kl. 10.00-12.00. 

 Fra 3. april opstarter onsdagstræning kl. 18.30-20.30 

• OUTDOOR 2013 d. 8-9-10. februar (muligvis nyt forhold til JF) 

Haller lavet et budget og en oversigt i Excel 

• Åbent Hus i N.B. (Danage) 

Vi holder Åbent Hus i NBJ d. 11. maj. 

• Jagtsti 2013 

               Vi stille op til Jagtsti i 2013 

• Præmieskydning 

Én stor præmieskydning forår d. 21. april og én efterår kl. 10.00-14.00. 

• 3D banen i Sindal  

Vi afventer invitation fra Dennis Havsager 

• m.m. (evt. forslag) 

 

 

2. Jagter :  

 

• Afvikling af fællesjagter (nu er der mange 'gæster' med) 

Haller og Martin står for jagten d. 17-18. nov. 2012 

• NyVraa 2013 – Vi afventer og ser til næste år 

• Klitgaard Game Fields – 2013 – Vi afventer og ser til næste år 

• Milbakken og Lykkegaard – Vi afventer og ser til næste år 

 

 

3. Lidt af hvert: 

• Hjemmesiden – Hvad skal på ?  

Rettigheder fra Casper – Haller og Martin finder en løsning. 

Forslag: Tilmeldingsformular til NBJ på hjemmesiden 

              Blanket til kursus-tilmelding på hjemmesiden. 

 

 



• Styring af Fjæsbogen, hvordan 'udnytter' vi det bedst muligt 

Haller foreslår at Facebook bruges mere seriøst/sagligt, hvis det skal 

være en platform for NBJ 

• Hvordan gør vi foreningen bedre/mere attraktiv at komme i. 

Der skal sendes flere mails med opfordringer til at møde op.  

Udvalgs-/Bestyrelsesmedlemmerne skal selv være bedre til at møde op.       

• Fordeling af opgaver og ansvar internt 

Julle: Præmieskydning (sponsor kontakt) og Kursuskoordinator 2013 

Haller: PR, Buejagtegnskursus og Outdoor 2013 

Martin: Hjemmesiden 

Mørk: Aktivitetsplan, Medlemsliste, Kontingent, Jagter og Åbent Hus 

Würtz: Buejagtegnskursus og Outdoor 2013 

Frank M.: Materialer 

• Nye foldere:  

     Haller udarbejder nye foldere evt. med QR-kode.  

• G.F. 2013 – Hvem er på valg og hvem genopstiller ? 

Søndag d. 24. marts kl. 12.00-14.00.  

På valg er Martin – Han opstiller til bestyrelsen 

På valg er Haller – Han genopstiller til bestyrelsen 

På valg er Würtz – Han genopstiller ikke 

 

Der skal findes én suppleant og to bestyrelsesmedlemmer til G.F.. 

 

 

 

4. Evt.: Tryk´et går af t-shirts ved vask. Forslag: Camo. cap med NBJ-logo. 

            

 

 

Vh. Würtz 

 


