
Bestyrelsesmøde d. 7/3-2013 kl. 19.00 

Referat       

   

 Side 1 af 2 

Til stede: Henrik Hansen(HH), Peter Møller (PM), Jørn Olsen (JO), Mogens Jensen (MJ), Ib Knøsen 

(IK), Rasmus Jensen (RJ), Leif Thomsen (LT) og Bent Christensen (BC). 

Afbud: Kai Hvolgaard (KH). 

Dagsorden: 

1. Bestyrelsesmøder fremover – dagsordener og mødedage. 

2. Møde med bueudvalget – mål og indhold. 

3. Opfølgning på generalforsamlingen (afvikling, udvalgsmøder m.m.). 

4. Køb af jord (Mogens’ forslag – nedsættelse af udvalg). 

5. Nyjægerudvalg – opstart og medlemmer. 

6. Nyt fra udvalgene. 

7. Eventuelt. 

Inden behandlingen af dagsordenens punkter blev referat fra bestyrelsesmødet d. 1/3 godkendt og 

underskrevet. 

Ligeledes blev SKV1 underskrevet af bestyrelsens medlemmer. PM sørger for indsendelse til politiet. 

Ad 1 - Bestyrelsesmøder fremover: 

 Vi ændrer fremgangsmåde, så væsentlige punkter drøftes først og beretning fra udvalgene til sidst. 

 Årets mødedage aftales, så alle kender dem lang tid frem. Efter nogen drøftelse om hyppighed af 

møderne, blev der enighed om følgende mødedage på torsdage: 

 I 2013: 18. april, 13. juni, 15. august, 10. oktober, 12. december – samt 16. januar 2014. 

 Generalforsamlingsdatoen blev samtidig fastlagt til 20. februar 2014.    

Ad 2 – Møde med bueudvalget: 

 En række praktiske emner skal bringes på plads i forholdet til foreningen. Dette gælder ikke kun 

bueudvalget, men også nogle af de andre udvalg. Regler for de økonomiske transaktioner og 

rapportering til foreningens kasserer – herunder adgang til de daglige transaktioner. 

 Drøftelse af arealerne, hvor der afvikles bueskydning. 

 Drøftelse af opbevaringsmuligheder for bueskytternes materiel (evt. anskaffelse af en container). 

 Forholdet omkring Dansk Bueskydningsforbund. 

 Bestyrelsen meddelte mandat til møde med bueudvalget til HH, KH og PM. 

 Der stiles efter at få mødet afholdt torsdag d. 14/3. 

 

Ad 3 – Evaluering af generalforsamlingen: 

 Der var et par enkelte ting, der var ”smuttet” under afviklingen af årets generalforsamling. 

 Derfor blev det besluttet, at der laves en ”drejebog” over de forskellige faste procedurer til det 

enkelte dagsordenspunkt. HH + PM + evt. Claus Wulff udarbejder oplæg til gennemgang og 

drøftelse. 

 Kritikken af lydforholdene på den afholdte generalforsamling medfører, at vi næste år låner/lejer et 

velegnet anlæg med højttalere og mikrofon(er). 

Ad 4 –Køb af jord – Mogens’ forslag: 

 MJ og Leif Bach sonderer mulighederne for køb. Det skal endvidere indledningsvis undersøges 

hvilke muligheder, der er for at opnå forskellige tilskud til arealets anvendelse. Her må vi støtte os til 

Landbonord (Mikael) samt Jægerforbundet. 

 I de forskellige faser, forløbet om et køb vil gennemgå, må der ad hoc tilknyttes personer med 

relevant viden om de forskellige emner/problematikker. 
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 MJ og HH holder tæt kontakt i forløbet. Skal bestyrelsen indblandes laves særlig indkaldelse, så der 

hurtigt kan træffes beslutninger. 

 Kommer projektet så tæt på, at der kommer realitetsforhandlinger ud af det, skal et køb vedtages på 

en ekstraordinær generalforsamling. 

Ad 5 – Nyjægerudvalg: 

   Udviklingen i udvalget er forløbet, så vi næsten er slået tilbage til ”start”. Det nye udvalg har indtil 

videre følgende sammensætning: HH, RJ og IK fra bestyrelsen samt Peter Sloth. 

 RJ kontakter Steffen Filt fra Aalborg Jægerklub med henblik på at få nogle tips til hvordan sagen 

gribes an. 

 HH rundsender det materiale, der allerede foreligger fra det tidligere udvalg, så der kan komme lidt 

gang i aktiviteterne. 

Ad 6 – Nyt fra udvalgene: 

 Jagthorn: Mikael stræber efter guld – Anker Broen efter bronze. 

 Hund: Der var ikke viden om opstartstidspunkt og deltagertilslutning. Flere af de tidligere bærende 

kræfter stopper i HJ. Det ser ud til, at ”der sives” til Bolle-Try. 

 HH + KH undersøger, hvad der kan gøres for at få udviklingen i udvalget tilbage på sporet. 

 Flugtskydning: Der er allerede uofficielt startet skydninger på søndage, men den officielle start er 

mandag d. 25/3. 

 Husudvalg: Et af de større projekter bliver at kigge på opvarmning af klubhuset i næste sæson – 

evt. i form af en luft-luft varmepumpe. RJ fremkommer med forslag til varmepumpe. 

 Det eksisterende varmtvandssystem gennemgås, idet det ikke er tilfredsstillende. Forslag til 

forbedringer udarbejdes. 

 El-installationerne er problematiske, så dette punkt skal også behandles seriøst. 

 Der laves en plan for energiforbedringer m.v. vedrørende alle ovennævnte punkter. 

 Riffeludvalg, Blad og Web samt Sponsor- og Forretningudvalgene: Intet nyt. 

Ad 7 – Eventuelt: 

 Intet til punktet. 

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag, d. 18. april. 

   

Referent Peter Møller 

 

___________________             _________________          ________________ 

      Henrik Hansen                              Peter Møller                       Kai Hvolgaard 

       (læst) 

 

__________________                _________________         ________________ 

         Ib Knøsen                                      Jørn Olsen                       Mogens Jensen 

 

___________________ 
       Rasmus Jensen  


