
Referat fra Bestyrelsesmødet den 25/10-22
Tilstede var Jan, stefan, Hans, Bo og Lis.
referent Lis.

Formandens beretning:
Klubben fortsætter for fuld kraft. Der er flere tiltag undervejs og der optages stille og roligt
nye medlemmer.
Vi har et stort forbrug af ansigter, der opfordres til at blive endnu bedre til at genbruge.
Vi skal blive bedre til at sortere affald, grundet de nye retningslinjer i kommunen. Vi skaffer
flere affaldsstativer og pedellen høres om vi kan bortskaffe alm husholdningsaffald hos dem.
Der er desværre forsvundet flere ting fra indendørsbanen bla. vores gamle ipad. Dette skal
vi have stoppet.

Økonomi:
Kasserer ikke tilstede.

Udendørsbanen:
Vores tiltag og planer er godkendt hos kommunen. Næste år påbegyndes disse. Der skal
søges forskellige sponsorater i foråret.

Klubtøj:
Lis Forhører ved Susanne om hun kan lave vores klublogo.
Bo får aftalt med sport 24 omkring klubtrøjerne tøj.

Genner Hoel:
Hvad gør vi? Der er sendt klage til bueskydning dk, omkring afholdelse af DM, på samme
dato som Genner Hoel, udenfor det i lovkomplekset angivne tidspunkt.
Stefan begynder på banen - 30 mål.
Jan arbejder videre med lodsejer tilladelserne.

Generalforsamling:
26/01-23 kl 19.00
der skal vælges ny kasser og suppleanter.
Jan laver dagsorden og der varsles i god tid.

Elite aabenraa;
Vi er godt i gang og har haft et par træninger, flere tiltag i vente.

Div:

- Sponsorat af telt søgt ved Aabenraa Havn, svar ventes i uge 43.
- Der er meget larm når vi træner, Der skal opfordres til mere ro og hensynstagning, så

alle kan være der.
- Vores Udenlandske medlemmer. Vi arbejder videre, så disse kan konkurrere på lige

fod med alle andre.
- Wall of fame. Vi ønsker en væg hvor eks. danske rekorder samt div EM og VM

diplomer mm kan udstilles.
- Vores tv skal der billeder på.



- Juleskydning den 21/12-22 kl 17.30. klubben er vært med æbleskiver og gløgg. Lis
sørger for indbydelsen.

Nyt bestyrelsesmøde medio januar, dato endnu ikke fastlagt.

Referat Godkendt.


