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01 april 2019 

 

 

Referat for bestyrelsesmødet den 12.04.2019 
 
Mødet bliver afholdt på skydebanen kl. 17.00. 

 
Dagsorden: 
 
 

1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte, Torben, Per og Helena. Afbud: 
Jan, Niels og Bjarne 

 
2. Godkendelse af referat fra 08.03.2019: 

Referatet godkendt 
 

3. Godkendelse af dagsordenen: 
Dagsorden godkendt  

 
4. Nyt fra formanden: 

Der har været afholdt møde i mandags med kredsbestyrelse, koordinato-
rer, Claus Lind Christensen samt 2 andre HB-medlemmer i Køge- Herfølge 
omkring klagesagen vedr. et HB-medlem. 
Skødet er endnu ikke godkendt, og advokaten er rykket.  
Advokaten har sendt tro- og love erklæringer til tidligere formand for VHJ 
Per Andersen og tidligere kasserer for VHJ Henrik Knudsen, som de skal 
skrive under på i forhold til sammenlægning vores to foreninger imellem. 

 
5. Nyt fra kassereren: 

I forbindelse med afbud fra Bjarne, orienterede Charlotte om økonomien. 
 

6. Arbejdsdage: 
Det blev aftalt, at arbejdsdagen skal være udgiftsneutralt i år. 
Torben danner sig et overblik over, hvad vi har af materialer, samt hvad vi 
måske kommer til at mangle, så vi kigger i gemmerne. 
Arbejdsdag på skydebanen – vi venter med at lave opslag, til vi ser hvor 
meget materiale, vi har at gøre godt med og hvor mange mennesker, der 
er brug for. 

 

7. Nyt af udvalgene: 
Hund: 
Mogens og Helene tager på kursus 
Der er 10-12 hunde til træning. Det går rigtig godt og der er god 
stemning i udvalget. 
Der er ønske om at få lavet en kravlegård, så nye hunde kan slippes 
uden at løbe for langt. 
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 Vi skal være opmærksomme på at til den anerkendte prøve for DJ 
skal der være højt græs. 
 
Skydebane: 
Duemaskinen nr. 4 på bagduerne er blevet lavet. 
Der er indkøbt nye skraldespande til afskudte patroner. 
Der er lavet afsætningspladser til patronerne på standpladserne 
De beredende bueskytter har fået lov til at lave nogle små folde til 
hestene nede ved venstre duerne. 
Poplerne bliver flishugget i påsken 
Vi er nødt til at gøre vores skydebane handicapvenlig, da vi har 
medlemmer, som har disse behov. – Kan vi søge nogle midler til 
dette? 
Søren fra Duematic har opfordret os til at få artiklen ud omkring vo-
res affaldshåndtering 
 
Aktivitetsudvalg: 
Knivkurset har kun en gang tilbage og det er den 28. april. 
Der er ønske om at få lavet et kursus, hvor man lave en skede til sin 
kniv/læderarbejde. 
Riffelindskydning – Riffeludvalget står for selve skydningen og Akti-
vitetsudvalget står for forplejningen 
Pralemorgen 
Præmieskydning 
Vildt i Gryde 
Klargøring af dit våben til jagtsæsonen 
 
Jagttegn: 
18 elever, som har været til frivilligt jagtprøve. 
Den obligatoriske prøve starter lige straks, og nogen af eleverne 
har det lidt svært. 
Vi har været på riffelbane og i Hubertushuset. Eleverne er rigtig 
glade for at få muligheden for komme begge steder, hvilket gør at vi 
bliver ved med at tilbyde dette til fremtidige hold. 
 
Riffel/bue: 
Per orienterede om, at Torben Lindholm har fået overdraget ansva-
ret for bueudvalget, da han selv har travlt med buekoordinator rol-
len i kredsen. 
Riffel: Har hjulpet jagttegnseleverne ved riffelskydningen, og der 
var alle de almindelige våben. 
Der er riffelindskydning den 5. maj i samarbejde med Aktivitetsud-
valget. 
Der har været afholdt møde med Torben Lindholm, Jan og Charlotte 
i forhold medlemskab i Bueskydning Danmark for at sikre vores 
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 buemedlemmer muligheden for at deltage til stævner. Der skal kig-
ges på vedtægter, og medlemskaber. 
Bestyrelsen godkendte det videre arbejde. 
 
Web og Information: 
Intet  

 
 

8. Næste møde:  24-05-2019 
 

 
9. Evt.: 

 


