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24 maj 2019 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 24.05.2019 
 
Mødet blev afholdt på skydebanen kl. 17.00. 

 
Dagsorden: 
 
 

1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte, Torben R, Per, Helena, Bjarne, 
Niels og Jan. Torben Lindholm indbudt for bueskytterne. 

 
2. Godkendelse af referat fra 12.04.2019: Godkendt 
 

3. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt 
 

4. Nyt fra formanden: Velkomst til Torben Lindholm. Stormøde afholdt i 
Rungsted vi havde 4 personer med. 

 
Hoved emnet på dette møde var sagen om sexisme. 
 
Charlotte har haft fat i Ole Hansen for at få afholdt Jægerrådsmøde. 

 
5. Nyt fra kassereren: 

Bjarne havde lidt spørgsmål om bilag. 
 

6. Tyveri: 
Samlet har tyveriet kostet os 10.000 kr. 
Torben fremlagde tilbud fra G4S og Verisure. 
 
Bestyrelsen vedtog enstemmigt at vi tager imod tilbuddet fra Verisure. 

 
7. Arbejdsdag. 

Søndag d.02-06 
 Jan laver opslag. 
 

8. Bueskydning. 
Der er rigtig godt gang i bueskydningen. 
Vi har oprettet en sideløbende forening som tager sig af den sportslige 
del. 
Bestyrelsen har besluttet at Torben Lindholm deltager i alle møder resten 
af året som repræsentant. 

 

9. Nyt af udvalgene: 
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 Hund: Stark Holbæk har sponsoreret hegn, men vi mangler stolper. 
Den uofficielle apporteringsprøve bliver sikkert aflyst. Dirigering og 
apporteringstræning  fra 22 maj måtte vi aflyse pga for lidt tilmeldte. 
 
Skydebane: Det går godt, der er styr på maskinerne. Dog har der 
været et problem med de nyeste duer. Hubertushuset  har spurgt 
om vi har mod på at deltage til country fair, med laser shoot, det vil 
vi gerne deltage i. 
 
Aktivitetsudvalg: De første tilmeldinger til vildt i gryde er begyndt at 
komme ind.  Riffelindskydning gået rigtig godt og der kom 53 skyt-
ter. Pralemorgen afholdt og det gik rigtig godt 9 bukke. Til næste år 
kalder vi det Bukkemorgen. Lokal lukket præmieskydning d.16-06 
og vildt i gryde 13-07.  
 
Jagttegn: 5-11 starter nyt hold, 2 har bestået. 
 
Riffel: Riffelindskydning, vi har kontaktet Nykøbing riffelklub for at 
få 4 skydninger årligt vi afventer svar. 
  
Web og Information: Vi skal se på årshjul. 

 
 

10. Næste møde:  21-06-2019 
 

11. Evt.:  


