Generalforsamling torsdag d. 1.2.2018 Aabenraa bueskyttelaug
1. Dirigent: Amanda Munksgaard
Referent: Joan Vestergaard Petersen
2. Formandens beretning:
-

2017 har været et godt år for Aabenraa bueskyttelaug. Vi hr oplevet en øget
interesse for vores sport og vores sport. Vores medlemstal er fordoblet, og vi
har haft besøg af både firmaer og private i forbindelse med arrangementer.
Vi har været til SKOLE-OL, og er blevet kontaktet af Elite Idræt Aabenraa
for at etablerer et samarbejde.

-

Vi har taget mange fine podiepladser med hjem til klubben ved stævner - der
i blandt mange fine titler. Både indenfor skiveskydning og 3D-

-

I april havde vi vores 3D stævne ved Genner Hoel, og med nye kræfter ved
roret. Vi har generelt fået positive tilbagemeldinger fra deltagere og
bueskydning Danmark. Finaleskydningen kunne være forløbet bedre, og det
arbejder vi på sker i 2018.

-

Udendørs er der også sket en masse. Vi er kommet af med vores gamle
skurvogn, og har fået en fin container op på udendørsbanen. Sammen har vi
skaffet en masse fine materialer og fået lavet en overdækning så vi kan stå i
tørvejr. Dette resulterede i klubbens første klubstævne hvilket var - på trods
af vejret - en stor succes. Der vil også komme et klubstævne i 2018.

-

Indendørs havde vi nogle startvanskeligheder i september, men det virker til
at folk har indrettet sig på bedste vis og klubben bliver nu brugt alle ugens
dage. Vi har fået os fint indrettet med borde mm og håber at vi - når vi
flytter ind igen i 2018 - har fået mere plads når pedellen har fået ryddet op.

-

VI SKAL HUSKE AT ALLE HJÆLPER HINANDEN OG KLUBBEN.

-

Ønsket for 2018: At medlemmerne hjælper og støtter op om udvalgene. Vi
satser på at der snarest i foråret kommer en arbejdsbeskrivelse for
udvalgene.

-

Vi har pt brug for hjælp til at hente og printe invitationer til stævner ud: Det
vil Else Marie gerne gøre.

-

KOM OP AF SOFAEN OG KOM TIL STÆVNER - I KAN GODT.

3. Regnskab 2017 Godkendt
4. Budget 2018 Godkendt
5. Kontingent 2018 bliver som vanligt: 500 halvårligt for voksne og 250 halvårligt
for børn
6. Valg af formand: Jan Aaroe Hansen er genvalgt
7. Bestyrelsesmedlem: Scott Hansen melder sig og vælges
8. Suppleanter: Amanda Munksgaard
Ledig plads
9. Der skal tilføjes at ægtepar, par eller kærester ikke kan sidde i bestyrelsen
sammen - De nye vedtægter godkendes.
10. Ordensreglement godkendes. Sættes op i foreningens lokaler.
11. Seddel med arbejdsopgaver skal sættes op i kælderen. Der skal laves en klar
arbejdsfordeling/ arbejdsplan inden stævnet.
Arbejdsplanen offentliggøres på facebook
12. Klubbens visioner er at udvalgene laver en 2 års plan for afholdelse af stævner:
-

3D- JM,DM 2019/2020

-

Skiver- JM/ indendørsstævner

-

3 fælles træningsaftenener med Haderslev, Sønderborg og Broager. 50kr pr
person og vi vil så tænde grillen og hygge os.

-

Sønderjysk mesterskab: Ensted Idrætsanlæg 1.9.2018 en 900 runde.

-

Klub mesterskab

-

Elie Idræt Aabenraa - permanent ordning, låser op for penge

-

Udendørsbanen: Scott laver rullestativer, bagenden af container laves
færdigt, den nye container skal komme og der skal lægges fliser og evt
males.

13. Sisse har et ønske om 3D dyr på udendørsbanen.
Mine har et ønske om et sponsorteam: Carsten og Anne Schultz kontaktes.

TAK FOR GO RO OG ORDEN.

