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Dato: 3 juli 2022 

 

 

Referat for bestyrelsesmøde den 30. juni 2022 
 
Mødet blev afholdt kl. 17.00. 
Mødeleder: Charlotte Bak 
Referent: Charlotte Bak 

 
Dagsorden: 
 
1. Tilstedeværende medlemmer: Niels Baandrup, Bjarne Lyster, Vagn Møl-

ler, Helena Munkholm og Charlotte Bak 
Afbud fra: Torben Lindholm og Dennis Nielsen 

 
2. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt 
 

3. Nyt fra formanden: 
DJ-puljen: 
Vi har ansøgt puljen om 18.700 kr. til et nyt hus til tårnduen.  
Disse er blevet bevilliget. 
Friluftsrådet: 
Vi har ansøgt Friluftsrådet om 40.000 til et nyt tag ude på terrassen.  
Disse er blevet bevilliget. 
Buekursuslæreruddannelse: 
Miljøstyrelsen har besluttet, at det ikke længere kun skal være få steder i 
landet, hvor der udbydes buekursus, og der vil derfor i fremtiden blive ud-
budt en ny uddannelse under DJ. Det bliver i fremtiden muligt at uddanne 
Buekursuslærer hos DJ, som får samme rettigheder som jagttegnskursus-
lærerne; at man kan indstille aspiranter til bueprøven. 
Nye bordebænkesæt: 
Det blev besluttet at der indkøbes 5 bordebænkesæt. 
  

4. Nyt fra kassereren: 
Bjarne orienterede om foreningens økonomi, som ser fornuftig ud. 
Foreningens cvr.nr. er blevet forlænget 3 år. 
Byttepengekassen – vi skal være opmærksom på at bruge den til at veksle 
i. Det er en udfordring for Bjarne at komme af med mønterne. 
Bjarne mangler en fælles adgang til udvalgene. Der laves derfor en FB-
gruppe, hvor alle udvalgene er repræsenteret. 
Der er nogen, som har oplevet, at skydebanen har været lukket før lukke-
tid på åbningsdagene. Det blev derfor besluttet, at der i forbindelse med 
åbningen, bliver præciseret at banen skal være indtaget inden 20.30, el-
lers lukkes banen. 
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 5. Jordvolden: 
Vi har fået besked fra Holbæk Kommune om, at de kan give os den landzo-
netilladelse, som vi har ansøgt.  
Derfor vil der blive udarbejdet en naboorientering af Holbæk Kommune, 
som bliver sendt ud til de nærliggende naboer.  
Desværre sker det først efter sommerferien. Vi modtager en kopi af skri-
velsen, når den bliver sendt ud. 
Charlotte har herefter kontaktet Miljøafdelingen i Holbæk Kommune for at 
være lidt på for kant, i forhold til om der skal ansøges om miljøtilladelse på 
ny, og endnu engang så rammes vi af sommerferie, og derfor kan vi ikke 
forventes svar før om tidligst 14 dage. 
Charlotte har kontaktet Jens fra RGS-Nordic for at orientere om udsig-
terne, og har lovet at holde ham løbende orienteret. 

 
6. Nyt fra udvalgene: 

Hundeudvalget: 
Der er et overskud på 11.850 kr. i forhold til dette års træninger, her er 
springvandet til søen ikke taget med, og derfor så er beløbet væsentlig 
mindre. 
Der blev i går afholdt afslutning, hvor der var 40 deltagere. 
Træning fortsætter i juli, og der holdes ferie i august. 
Riffel/Bueudvalget:  
Intet 
Aktivitetsudvalget: 
Vildt i gryde den 9. juli, der er ca. 40 til 50 tilmeldte. Leje et telt 1.500. Kar-
toffelsalat laver Helena. Schweisshundefører Nikoline og Kim kommer. 
Torben Lindholm er kontaktet i forhold til om Riffeludvalget deltager og ta-
ger sig luftbøsseskydningen, tilbagemeldingen er, at det gør de. 
Web og Information: 
Intet 
Skydeudvalget: 
Turneringsskydning er sidste skydning i dag. Gl. Holbæk afholdes søndag, 
og de hold, som ønsker at deltage, skal selv betale. 
Der har været en lavere omsætning i år i forhold til samme tid sidste år. Vi 
må se om ikke den stiger lidt nu hvor turneringsskydningen er slut.  
Der mangler patroner, og Vagn køber dem vi har brug for.  
Vi har masser af duer på lager, så dem skal vi ikke ud at købe lige nu, men 
vi skal have nogle hjem. 
Jesper Lyck har meddelt, at han holder ferie de næste 3 uger. 
 

7. Næste møde 
Den 21. juli kl. 17.00 i buevognen. 

 
8. Evt. 

Intet 


