Sorø Bueskyttelaug
Referat fra Generalforsamlingen den 25. februar 2013.
Lauget indkaldte til ordinær generalforsamling onsdag den 25. Februar kl 19 i laugets lokaler.
Dagsorden for Generalforsamlingen iht vedtægterne:
1) Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Henrik Madsen – vedtaget.
2) Formandens beretning 2012.
2012 blev endnu et rekord år for SBL. I løbet af året nåede vi de magiske 100 medlemmer og vi
toppede med 107 medlemmer, det er rigtigt flot at vi kan blive ved med at øge vores medlemstal,
men det skaber også nye og store udfordringer for os alle bla med plads.
i 2012 fik vi endnu flere trænere i klubben, hvilket er rigtigt glædeligt at så mange har lyst til at lære
mere om sporten og er villige til at give den viden videre.
Vores to faste stævner var, som altid, et tilløbsstykke med mange glade deltagere, og jeg vil gerne
takke alle de frivillige der har hjulpet os, både med vores stævner og vores andre arrangementer i
2012. Desværre er interessen for 3D stævner i hele DK faldende og det var ikke kun vores 3D
stævner det kunne mærkes på sidste år.
Sidste år hentede 11 af vores skytter 17 Danske mesterskaber, 1 guld, 2 sølv og 1 bronze ved de
Nordiske Ungdomsmesterskaber hjem til Sorø – det er rigtigt flot!!
Udover dette har vi også fået 12 Danmarksrekorder hjem til klubben så det liver svært at overå i år,
meeeen det sagde jeg jo også sidste år, så vi må vente og se hvad 2013 kan byde på.!!
Vi havde i 2012 også arrangeret en gang weekend hygge for vores børne- og ungdomsskytter,
hvilket var en stor succes, som vi gerne vil gentage igen i år.
Sidste år fik vores klubhus den helt store tur inden døre, hvor vi fik lavet nyt gulv, malet og sat
køkken op – en stor tak til alle der gav en hånd med!
Afslutningsvis vil jeg slutte af med at sige at det er en fornøjelse at være en del af en klub som
vores, som er fyldt med glade mennesker som går rigtigt meget op i bueskydning, og som hjælper
hinanden på kryds og tværs af alder og køn – bliv ved med det.
3) Kassereren fremlægger regnskabet og forslag til budget 2013
Regnskab
Indtægter
218.593,36
Udgifter
212.589,54
Overskud
6.003,82
Egenkapital
104.349,43
Budget 2013
Indtægter
166.259,00
Udgifter
167.000,00
Årets underskud
- 1.250,00
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4) Fastsættelse af kontingent for 2013.
Bestyrelsen foreslår hævelse af kontingentet for alle medlemmer med 100,- på årsbasis til dækning
af bla. den forhøjede kontingentudgift til forbundet.
Der blev rejst spørgsmål om årsagen til øget kontingent – svaret er for at skabe balance i
regnskabet – ellers får vi et større underskud.
Der blev også spurgt ind til om vi vidste hvor pengene blev af i forbundets kasse. Det blev der
svaret på med det arbejde som forbundet lægger bla. i elitearbejdet omkring recurve og
compound, men også træneruddannelsen, hvor vi bla har fået en del igennem, samt at der givet
visse tildkud til klubberne for stævneafholdelse (DM osv) Regnskabet som fremlægges på næste
forbundsmøde skal fremlægges i klubben for gennemlæsning.
Forslaget vedtaget ved afstemning.
5) Behandling af indkomne forslag:
Kun et forsalg var indkommet rettidigt.
Det er stillet forslag om at der bliver mulighed for 3D instinktiv skydning på 2 eller 3 indendørs
baner. Det er allerede igangsat – der vil ikke blive indkøbt nye 3D dyr specielt til dette, men de 3D
dyr vi udskifter skal bruges til dette formål.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg:
Jørgen Johansen – genopstiller
Henrik Madsen – genopstiller
Lars Ree Møller – genopstiller
Brian opstillede til valget, hvorfor der blev skriftlig afstemning. Michael Guldmann stod for
optælling sammen med Ronni
Valgt blev:
Jørgen
15 stemmer
Henrik
13 stemmer
Lars
11 stemmer
Brian fik 6 stemmer og blev ikke valgt ind.
7) Valg af kritisk revisor.
Hans Erik Tiedemann
Genopstiller og valgt.
8) Eventuelt:
Michael G.
Henstiller at vi genovervejer muligheden for tilmelding på dagen ved vores
stævner samt at vi ikke afkræver dobbelt betaling ved for sen tilmelding. Endvidere vil Michael
påpege at det nok er lidt uhensigtsmæssigt at vi ikke er udtagelsesstævne.
Formanden: At vi åbner for tilmelding på dagen er ikke alene upraktisk, men også
ressourcekrævende, og derfor har vi valgt denne mulighed fra. Dobbelt betalingen er måske ikke
rimelig, men er en løsning som andre klubber har valgt for at sikre tilmelding i tide. Omkring hensyn
til eliteskytterne – vi ønsker 2-pilsstævne for alle og de hensyn som forbundets eliteafdeling kræver
at klubberne skal tage til en fåtal skytter er helt ude af proportioner.
Kim.
Hvad får vi for vores penge – får vi noget fra forbundet (er besvaret – blev
gentaget)
Michael B.
Overvejet udmelding eller at stille spørgsmål til kontingentet?
Bo
Forbundets regnskab fremlægges til godkendelse på forbundsmødet – det er
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mange kritiske spørgsmål til dette – det vil blive fremlagt efter forbundsmødet. Det er jo hele
baggrunden for at vi kan deltage og afholde stævner i DBSF/WA regi.
Brian
Derudover har klubberne udelukket sig og sine medlemmer fra at deltage i
stævner, da et medlemskab i DBSF er påkrævet.
Hans-Erik
Instruktører/trænere til voksne Koordinering af stævner og invitationer som for Juniorer.
Opfordring givet videre til de trænere som deltog i uddannelsen, men som ikke er involveret
i ungdomstræning / har lyst til at tage vare på træning af de voksne
Ungdomsafdelingen – nyt fra denne?
Bo
Ungdomsafdelingen har i året arbejdet meget med at finde vores
arbejdsmåde, og det er ved at falde på plads nu. Afdelingen styres af et udvalg, bestående af
bestyrelses-, forældre- og trænerrepræsentant, der vælges for 1 år. Det er primært et
koordinerings- og planlægningssamarbejde, hvor vi har skulle finde ud af hvad og hvordan vi skal
håndtere arbejdet. Vi har fået tilrettelagt træningsplanerne bedre og kan nu se ret flotte resultater
samtidigt med at vores skytter udvikler sig meget – en af vores største styrker set i forhold til andre,
er at vi har alle buetyper i klubben og dermed er vi i stand til at hjælpe, råde og træne alle
buetyper. SBL er en klub der dækker bredden – ikke kun FITA (eller WA som det hedder nu) –
ungdom træner stort set kun FITA indendørs, men det er det vi kan træne teknikken med - for at
arbejde målrettet med Basic Skills, træk/slip, osv og fokus er vi nødt til at arbejde målrettet på de
faste afstande.
Thomas
I forbindelse med træning af voksne – kom til ungdomstræning og vær med,
det er meget lettere at arbejde med børn en voksne – så kan man lige starte op med
ungdomstrænerne og få lidt råd med på vejen. Voksne er lidt sværere da man oftest måles mere på
ens egen skydning end det man fortæller, hvor børn lytter mere til det der bliver sagt.
Ronni
Efterlyser målrettet træning for voksne og vil selv gerne være en del af det.
Bo
Ekstern compound træner – vil bliver kontaktet for at finde en mulig dato,
Jesper fra Vordingborg vil gerne stille viden og ekspertise til rådighed.
Ronni
Dem der sætter nye i gang – det bør vel være trænerne således at der er
ensrettet opstart af alle.
Bo
Det er korrekt, den instruktion der gives bør være entydig og det bør være
trænerne der tager fat, under alle ostændiheder skal der startes efter samme model.
Lars
Det er let at være forældre – der gøres et stort arbejde for at få
ungdomsafdelingen til at fungere – invitationer sendes ud og der følges op og arrangeres og bruges
mange kræfter på træning – Et stort skulderklap til de trænere og frivillige der lægger kræfterne i
det arbejde.
Andreas
Trænerne vil få taget billede og dette vil blive hængt op med en lille
beskrivelse på.
Michael G.
Klubben bør lave en væg med rekorderne
Kim
En gl klub bue til træk og slip træning (tørskud, max 18 pund, 68” – har vi en
sådan eller kan der laves andet til dette brug.? – Det vil vi kigge på.
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Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen afsluttedes med indtagelse af kaffe
og den traditionelle fastelavnsbolle.

Konstituerende bestyrelsesmøde aftalt hos Bo Frydkær den 5 marts 2013.
Referatet godkendes af den konstituerede bestyrelse.
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