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Dato: 29. januar 2023 

 

 

Referat for bestyrelsesmøde den 16. januar 2023 
 
Mødet blev afholdt kl. 17.00. 
Mødeleder: Charlotte Bak 
Referent: Dennis 

 
Dagsorden: 
 
 
1. Tilstedeværende medlemmer:  

Dennis, Helena, Bjarne, Vagn, Torben, Charlotte 
Afbud: Niels 

 
2. Godkendelse af dagsorden: 

Dagsordenen blev godkendt  
 

3. Nyt fra formanden: 
Der var intet nyt fra formanden. 

 
4. Nyt fra kassereren: 

Økonomien ser rigtig god ud, der er et fint overskud hos alle udvalgene. 
 

a. Sammenlægningen af foreningens konti: 
Det er blevet besluttet at sammenlægge foreningens konti. 
Der er blevet orienteret om dette på sidste års generalforsamling og 
Dragsholms flugtskytteklubs CVR nr. bliver nedlagt så snart  
sammenlægningen er sket. 
 
Arbejdet med at få flyttet alle vores leverandører til de nye konti 
samt CVR nr. er i fuld gang.   

 
Arbejdet med hvordan vi fremadrettet skal aflevere kontanter til banken 
kører stadig, og Charlotte vil tage fat i Hagested Gislinge Jagtforeningen, 
for at høre hvordan de klare dette. 

 
5. Ny Kontoplan: 

Vi skal i udvalgene sikre at der er bilag på alle forbrug og at alle bilag  
bliver sendt til Bjarne 
 

6. Jordvolden: 
Charlotte har møde med Jan Rygaard, i forhold til at få skrevet et svar til 
Holbæk kommune vedr. afvisningen af etablering af jordvolden. 
Udover dette er det status quo. 
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7. Afregning for vagter på skydebanen: 

Vagn og Charlotte har haft en samtale vedr. vagter på skydebanen. 
For at skabe en mere fair afregningsform, blev det forslået at rabatten på 
patroner bliver fjernet, og at man i stedet får det der svarer til en æske pa-
troner samt en 40 duers runde for at tage en vagt. 
Dette blev enstemmigt vedtaget.  
 
Derudover blev det besluttet, at hvis man har et arrangement i banens  
åbningstider, hvor der er en ekstra instruktør på, bliver denne afregnet 
som på alm vagt. 

 
8. Generalforsamling: 

Helena har ansvaret for at skrive referatet, da Dennis ikke kommer. 
Resten af bestyrelsen forventer at komme. 
Der var ved afholdelsen af bestyrelsesmødet, ikke kommet nogen forslag 
til punkter ved generalforsamlingen. 
 

9. Nyt fra udvalgene: 
 
Hundeudvalget 
Der er blevet afholdt arrangement med førstehjælp til jagthund og der var 
rigtig fin tilslutning. 
De forskellige hold er så småt ved at starte op. 
Markprøver er ved at blive arrangeret. 
Der har været et rigtig fint overskud selvom der er lavet en del  
Investeringer. 
 
Riffel/Bueudvalget 
Der arbejdes på at skaffe adgang til en riffelbane, men økonomien er en 
stor udfordring. 
Jakob vil gerne have en instruktøruddannelse, hvis han skal stå for bue-
udvalget 
Det blev enstemmigt vedtaget at sende ham afsted på uddannelsen. 
 
Aktivitetsudvalget 
Der er intet nyt. 
 
Web og Information 
Hjemmesiden er ved at blive bygget om. 
Dennis har brug for forslag til billeder og tekst fra de forskellige udvalg. 
 
Skydeudvalget 
Vi har fået kredsskydning og en haglskydeprøve i 2023. 
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 Der begynder så småt at komme bestillinger på skydearrangementer, så 
det ser ud til at vi også får travlt i 2023. 
 

 
10. Næste møde er den? 

Mandag den 6 februar kl. 17:00 
 

11. Evt. 


