
Referat Generalforsamling den 26.01.23 Aabenraa Bueskyttelaug, kl. 

19.00. 

 

Deltagende er: Stephan, Jan, Lis, Bo, Bjarne, Hans, Tonny, Tom, Fritz, Kai, Thomas, Michael, Benny, Joan, 

Sisse,  

 

Referent: Lis 

Ordstyrer: Thomas 

 

Generalforsamling er korrekt varslet på hjemmesiden mm. Dagsorden godkendt. 

 

Formandens beretning:  

Beretning omkring året der er gået. Corona har ikke påvirket klubben træningsmæssig. Dog er 

medlemstallet påvirket.  

Vi har afholdt tre super gode stævner sidste år som er rost af mange. Folk ser gerne at vi afholder DM igen. 

Genner Hoel er igen rost og folk roser at det er udfordrende. Udendørs sæson har været af kulde, men 

tørvejr, dette har dog heller ikke haft indvirkning på medlemstallet. Aftenturnering har ikke været afholdt, 

desværre, men han håber på det kommer op igen. 

Sdr. mesterskab er igen rost, flere har givet udtryk for at de kommer til stævnet i år. Klubmesterskab er der 

forslag om at dette afholdes samtidig med sdr. mesterskab.  

DM gik rigtigt godt, alt virkede og løb fint af staben. Vi har ligeledes fået meget ros for dette.  

Efter der er rykket indenfor har vi afholdt elitetræning, dette går rigtigt godt og Haderslev har efterspurgt 

om vi kan afholde andet fællestræning. Formanden håber på så mange vil hjælpe til de kommende stævner 

mm. Vi er nødt til at være mere synlige og vise at vi er gode til bueskydning. 

Vi har fået rigtigt fine placeringer både ved 3D dm, voksen og børne DM, i både guld, sølv og bronze. 

Ligeledes er der høstet 3 medaljer ved EM i forgangne år.  

Tak til den afgående kasser der har været kasser i 6 år, tak. 

 

 

Økonomi: 

Joan beretter og gennemgår regnskabet, for det sidste år. Vi har pr 31.12.2022, ca. 128000 kr på 

klubkontoen. Det er et plus på ca. 38000 i år. Der spørges ind til regnskabet. Kontingent til Bueskydning dk 

er nu kvartalsvist.  



 

Budgetforslag kommende år: 

Formanden ønsker at opdatere værktøjskassen, men desværre forsvinder vores ting. Vi har ikke specielle 

arrangementer i det kommende år. Der er givet grønt lyst på 20000 til forbedringer på udendørsbanen. Der 

ses gerne at der søges diverse fonde til dette. Men det er svært at få tid til at søge fonde, så frivillige er 

velkomne. Jem og fix har været svær at søge hos. Davidsen er foreslået.  

Der spørges til skyde væg om der er billigere alternativer, men det gør der pt ikke.  

 

Fastlæggelse af kontingent: 

Tre deltagere har stemt for forhøjelse, 9 stemmer imod forhøjelse af kontingent. Kontingent fortsætter med 

500 for voksne og 250 for børn, hver halve år.  

 

Indkomne forslag: 

- At deltager gebyret til stævner bliver betalt af klubben. Der diskuteres for og imod. Forslag om at 

sdr mesterskab, skal gøres gratis for medlemmer. Forslag om at man gør alle mesterskaber (DM og 

Jydske mesterskaber) gratis det næste år. Dette skal så evalueres efter et år. Forslag om at alle 

stævner bliver gratis for medlemmer. 

Der besluttes ved afstemning at Bestyrelsen arbejder videre med dette, det skal være Sdr 

mesterskab samt Genner Hoel, i dette år. Dette evalueres til vinter om dette skal gentages.   

- DM 3D skal dette afholdes igen. Der diskuteres for og imod. Har vi dyr nok, bliver der ekstra 

udgifter? Det er et stort arbejde at få søgt sponsorater mm. Lodsejer skal i hvert fald være på plads 

inden mm. Der vedtages at bestyrelsen arbejder videre med, at vi tidligst i 2024-2025 afholder DM.  

- Klubben har faldende medlemstal. Hvordan kan vi få det vendt. Vi skal blive meget bedre til at 

promovere os selv når vi kommer hjem fra div. Mesterskaber med medaljer til avis mm. Der skal 

reklameres på skoler mm. Evt boost på Facebook.  

3D stævner skal også være synligt på Facebook, Sisse hjælper med dette.  

Vi forhører os ved elite Aabenraa om de kan hjælpe med dette.  

Nye medlemmer skal modtages sådan at de kommer ingen og synes det er fedt at være her.  

- Da vi har en del penge på kistebunden, foreslår jeg at der skal to personer til revision. Der foreslås 

at der efter hvert bestyrelsesmøde senes regnskab til revisor, dette gør revisor opgaven lettere og så 

kræves kun en revisor. Der vedtages at kasser fremover sender kontoudtog mm til revisor ved/efter 

hvert bestyrelsesmøde.   

- Jeg foreslår at der skal arbejdes langsigtet på afholdelse af indendørsstævne. Dette gives videre til 

bestyrelsen, der arbejder videre med dette.   

- Jeg foreslår at dem der har interesse i 3D, arbejder målrettet hen imod en bane til klubben, når vi 

engang har afholdt indendørsstævne. Forslaget er diskuteret, men pt er det ikke tilslutning for 

dette. 

- Selvom der er mange penge på kontoen foreslår jeg en forhøjelse af kontingent på 100,- kr. IKKE 

VEDTAGET. 

 



Valg af bestyrelsesmedlemmer / suppleanter / revisor: 

Den nye bestyrelse er herefter: 

Formand Jan Aaroe Hansen 

Kasser Lis Nielsen (Ny valg) 

Næstformand Stephan Hansen (Ny valg) 

Bestyrelsesmedlem Michael Svendsen (Ny valg) 

Bestyrelsesmedlem Bo Andersen 

Suppleant Kai Bastin (Ny Valg) 

Suppleant Tom Jensen (Ny valg) 

Revisor Thomas Nahmens (Ny valg) 

 

Diverse: 

Bestyrelsen skal arbejde videre med en løsning omkring 3D dyr til træning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


