
Referat af forældreudvalgsmøde onsdag den 8. maj 2013 

 

 Nye mailadresser til forældreudvalget 

sbl-foraelder@live.dk  Solveig Frydkær forældrerepræsentant 

sbl-ungdom@live.dk  Jeanette Lefevre trænerrepræsentant 

sbl-traener@live.dk  Bo Frydkær bestyrelsesrepræsentant 

Solveig sørger for at give info videre til forældrene 

 

 Solveig kommer til den tidlige træning hver den 1.onsdag i måneden fra kl 17 – 19. Første 

gang den 15/5 

 

Bestilling af klubtøj overgår glidende fra Jeanette til Solveig. Jeanette undersøger hvad det 

vil koste at få teksten SBL på sorte Hummel-bukser fra Sportsmaster. Der blev snakket om 

nye jakker til alle trænere. Måske mulighed for at de to ungdomshjælpetrænere kan få en 

jakke gratis for at tilkendegive tilfredshed med deres indsats. 

 

 Overnatning for ungdomsskytterne: Hallen er bestilt til fredag den 11/10 – søndag den 

13/10. 

For at få lov at låne hallen gratis skal mindst et måltid købes i hallens cafeteria. 

Vi er enige om at det bliver lørdagens aftensmad. Så måltiderne kommer til at se således ud: 

Fredag aften: Madpakker 

Lørdag morgen: Vi skal sørge for morgenmad 

Lørdag frokost: Grillmad 

Lørdag aftensmad: Mad fra hallen 

Søndag morgen: Vi skal sørge for morgen 

 

Søndag afsluttes med skydning mod de voksne fra kl 10 – 12 

 

 Ungdomsudvalget vil gerne stå for årets klubtradition ”Grill-skydning”. Det er et 

arrangement der kan kombineres med, at forældre til ungdomsskytter kan lære hinanden at 

kende. 

 

 Alle ungdomsskytter skal gøres bekendt med årets sommerlejr på Fyn. Bo vil sørge for dette 
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 Majpokalen skal ligeledes gøres synlig for alle. Bo sørger for dette. 

 

 Bo vil rykke bestyrelsen for svar på om vi kan købe en ny og bedre pavillion til brug ved 

stævner. 

 

 Vi snakkede kostpolitik ved træningen onsdag. Solveig skriver ud til alle forældre med 

forslag til en lille og god ”snack” som mellemmåltid for at skytterne kan klare træningen 

mellem 17-19. Solveig laver også et opslag til ophængning i klubben. 

 

 DM til august: Hvis vi skal bruge overnatning skal vi i gang med bestilling hurtigt. 

Trænerne udvælger hvilke skytter det kommer til at dreje sig om og giver Solveig besked. 

Hun sørger for at få tilkendegivelser fra forældre til deltagende skytter, om de er 

interesserede i overnatning. 

 

Det blev valgt, at Feddet Camping i Præstø skal danne rammen om overnatning. Alt skal 

helst være på plads ved udgangen af juni måned. 

 

 Andy Pedersen havde indgivet et forslag til udvalget vedr. uddeling af flidspræmier en gang 

om året for at motivere alle ungdomsskytter. Bo og Jeanette fortalte at det allerede er indført 

i 2012 og vil blive en fast tradition at bekendtgøre ”særlige anerkendelser” ved en af de 

første træningsaftener indendørs (efteråret 2013). Solveig giver Andy besked på svaret. 

 

 

Næste møde er sat til mandag den 27. maj 2013 kl 19 

 

 

 

 

 

 

 

Referant: Solveig Frydkær 


