
Referat af Bue-udvalgsmødet onsdag d. 28. marts 2012- kl.20.00 
 

 

1. Konstituering af bestyrelsen:  

• Formand: Würtz 

• Næstformand og kasser: Mørk 

• Sekretær: Haller 

• Best. medlemmer: Julle og Ole  

• Suppleant: Martin 

 

2. Aktiviteter: (Hvem gør hvad?) 

• Arbejdsdag d. 8. april – Hvad skal der laves ? 

• Buekursus d. 14. april og 12. maj (Haller, Julle og Würtz) 

• Jagtsti i Hvorup d. 22. april. (Würtz) 

• Skovens dag i Blokhus d. 29. april  

• FADB G.F. 27.-29. april  (Würtz) 

• Præmieskydning (Julle) 

• Ny aktivitetskalender 

 

Arb.dag:  Rep. Af 3D-dyr 

  Se på løbebane m. dyr 

  Opmærkning af 3D-dyr: pæle - Brian 

  Rød og hvid maling – Frank 

  Modificering og oprydning af reoler og skabe. 

  Ophæng af buer i skabene 

  Låse på skabene Frank skal se på det. 

  Tårnet skal rejses 

  Forstærkning af lille tårn 

   

   

   

Buekursus d. 14. april og 12. maj (Haller, Julle og Würtz) 

Instruktørerne holder snarest et møde og koordinerer. HUSK projektor og lærred.  

Martin og Ole vil gerne hjælpe. 

 

Jagtsti i Hvorup d. 22. april. (Würtz) 

Med compoundbuer mail Ulrik. 

 

Skovens dag i Blokhus d. 29. april (Ole M.)  

Mørk mailer økonomi og deltagere til Ole 



 

FADB - G.F. 27.-29. april. (Würtz) 

Jeg kører fredag m. Robert 

Martin og Julle kører lørdag 

 

Præmieskydning (Julle) 

Det kører efter planen. Ved 3 deltager med traditionel bue oprettes egen gruppe/pulje 

ellers går ”de traditionelle” med rundt uden man behøver at betale 50 kr.  

 

Ny aktivitetskalender 

Plan revideres. Mørk og mailes rundt. 

 

 

3. Lidt af hvert: 

• Godkendelse af buebanerne (Mørk) –  

Mørk har mailet til Egon Koch fra Våbenkontoret.  

 

• Indkøb: foam-skiver, bål-køkken (Martin) og evt. buer (Haller) 

Mørk bestiller 6 x foamskiver m. stativ v. Danage. 3D-dyr venter. 

Bålkøkken: ”Nice to have” men ikke noget vi køber 

Bue: Haller har bestilt en Falco twin-langbue 30-35 #   

 

• Materiale-ansvarlige (Frank og Allan) 

 

4. Evt.:    

   

 

Vh. Würtz 

 

 

 

 

 

 

 
 


