Referat B-møde den 12. februar 2013 kl 19.00 - Hos Frederik L
Sted : hos Frederik
Deltagere: Cecilie E. Hansen , Jesper Breum, Frederik Langebeck, og Peter Björnvad
afbud Christian Okkels
Agenda
 Planlægning af generalforsamling
 Gennemgang af 2012 regnskab
 Budget 2013
 Evt
ad1)
Det blev aftalt at den ordinære generalforsamling bliver tirsdag den 19. marts 2013.
Opslag på hjemmeside, facebook samt pr. email til alle medlemmerne
Christian havde meddelt at han ikke genopstiller, da han skal på studieophold i udlandet.
Peter er på valg og ønsker at genopstille.
Resten af bestyrelsen ønsker også at fortsætte(er ikke på valg)
Der skal findes emner til revisor og til suppleanter der skal vælges på generalforsamlingen
Jesper udarbejder en beretning til generalforsamlingen, med input fra bestyrelsen
ad 2)
Peter og Jesper gennemgik det endelig regnskab for 2012, som var som forventet.
ad 3)
Der blev snakket om hvilke områder der skal bruges penge på i 2013, hvor specielt nye initiativer som
skoleprojektet, roskilde2go, udstyr o.l. skal være i fokus.
Det bliver desværre meget svært at få tilskud til drift af evt. nyt klubhus via kommunen, da den kommunale
pulje er afsat til eksisterende aktiviteter, hvorfor nye aktiviteter har meget svært ved at blive godkendt.
budgettet forlægges generalforsamlingen til orientering
ad 4)
Det forventes at det nye klubtøj bliver leveret i uge 8 (senest i uge 9).
Ansøgninger til nye fonde og sponsorer blev drøftet.
Dejligt at se de flotte sportslige resultater der er opnået i 2013, med flere mesterskabsmedaljer.
Klubben er blevet godt og positivt profileret i lokalpressen både med den store artikel i dagbladet og de
forskellige resultater fra stævner både i dagbladet og Roskildeavis
Peter og Frederik havde deltage i dialogmøde den 7.2.2013 med kommunen og naboer omkring Hyrdehøj
området - specielt vedr. den nye bueskydebane, men hvor et træningshal projekt også blev drøftet. Der
bliver indlagt i byplanlægningen mulighed for senere at få etableret en træningshal

referent /Jesper

