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Bestyrelsen har igen i år valgt, at beretningen skal afspejle de forskellige 

afdelinger/områder, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer i den sidste periode har 

repræsenteret. 

Klubben generelt – Formand/Henriette 

Bestyrelsen har holdt møde den 2. mandag i hver måned, undtagen juli. Derudover møder efter 

behov. Desuden deltager repræsentanter fra bestyrelsen i diverse eksterne møder, herunder 

fyraftensmøder hos Aktiv Fritid, repræsentantskabsmøder hos Esbjerg Idrætsråd (EIR) og Gjesing 

Fritidscenter, møder med skovfogeden for Marbæk Plantage osv. 

I efteråret udtrådte voksenrepræsentant Mads Egeholm gr. sin arbejdssituation af bestyrelsen – 

og suppleant Henrik Hedegaard Madsen indtrådte. 

På bestyrelsesmøderne bliver der drøftet – og besluttet mange ting. Orientering herom sker 

efterfølgende på Facebook. På ét af de sidste bestyrelsesmøder har bestyrelsen bl.a. drøftet 

kommercielt/privat brug af klubfaciliteter; dette skete på baggrund af en henvendelse fra et 

medlem om, hvorvidt det skal være tilladt at bruge klublokale/faciliteter til kommercielle/private 

formål (fx. betalt træning, personlig træner m.m.). 

Alle aftaler med Esbjerg Kommune (fx. leje af lokaler, tilskud osv.) er betinget af, at faciliteterne 

ikke bruges til kommerciel virksomhed, men at lokaler m.m. alene anvendes af en frivillig forening. 

Bestyrelsen skal derfor gerne præcisere overfor alle medlemmer: 

1. Klubbens faciliteter må kun anvendes af klubbens medlemmer. 

2. Der må ikke tjenes på eller gennemføres undervisning for ikke-medlemmer i klubbens faciliteter 

3. Der må ikke ske betaling mellem klubmedlemmer for f.eks. træning 

4. Al indtjening sker gennem klubbens frivillige arbejde f.eks. prøv bueskydning, kurser m.m. 

Bestyrelsen ønsker at fremme den frivillige ånd og ønsker ikke at betales for ydelser mellem 

medlemmer. 

Ønsker man at få indflydelse på beslutninger/tage ansvar for livet i klubben, er en post i 

bestyrelsen det rette sted! 

Esbjerg Archery har igen i 2016 haft mange aktiviteter ud over ugentlig træning, stævnedeltagelse, 

møder o.a. 

Internt har der været klubmesterskaber, både indendørs i kælderen og udendørs i Sønderhede - 

klubarrangement i Sønderhede inden sommerferien – julehygge; alle arrangementer for alle 

klubbens medlemmer og deres familier. 

Eksternt har der været sommerferiesjov – økomarked på Midtgård/Buernes Dag. 

Tak til de frivillige, der har været med til at gennemføre disse aktiviteter. 

Og på søndag gennemføres atter ”Vinterjagten” (3D-stævne i Sønderhede) med 49 deltagere. 

Bestyrelsen har indkøbt nye medaljer, der til dette stævne for første gang uddeles. 
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I 2016 deltog klubben igen i forbundets vinter- og sommerskydning. Tak til Bent Radoor, Gitte 

Radoor og Johnny Sørensen for at stå for gennemførelse heraf. 

Klubmarchen mod Varde – traditionen, der blev genoplivet sidste år – skal i år afvikles i Esbjerg. 

Men grundet pladsproblemer i kælderen er det aftalt med Varde, at den afvikles i Sønderhede, når 

udendørssæsonen er startet. 

I 2016 blev klubbens hjemmeside relanceret. Vedligeholdelse og fornyelse af hjemmesiden er 

ALLES ansvar; så kom gerne med input (tekst, billeder og rettelser) til webmaster Johnny Sørensen, 

så vi sammen kan sørge for, at hjemmesiden er aktuel og opdateret! 

Det sociale medie Facebook har været brugt flittigt, både af medlemmer og bestyrelsen på den 

interne Facebook gruppe. Tak til alle, der bruger tid på at orientere hinanden, både fra 

dagligdagen, stævner m.m. 

Tak til vores samarbejdspartner: EIR, Esbjerg Kommune, Bueskydning Danmark, Gjesing 

Fritidscenter, Eliteidræt Esbjerg/Anna Bach 

Økonomi – Kasserer/Connie 

Atter en godt regnskabsår for Esbjerg Archery 

Der har endnu engang været en stor indtjening grundet det meget store frivillige arbejde, men 

bestyrelsen kunne godt ønske sig, at flere hjalp, da det er meget få personer, der trækker mange 

opgaver i klubben. 

De positive ting, som alt sammen har bidraget positivt til klubbens økonomiske udvikling, er: 

1. Mange nye medlemmer; der er taget godt imod de nye medlemmer – særligt i 

ungdomsafdelingen. Nye medlemmer giver en ekstra indtjening til klubben. 

 

2. Sommersjov; det er endnu engang lykkes med fælles hjælp at tilbyde Esbjerg Kommunes 

unge en sjov dag med bueskydning. Sommerferiesjov er et stort plus for klubkassen. 

 

3. 140.000 kr. i sponsorater: 

a. 3.000 kr. fra Bel Air som tilskud til klubtøj 

b. 52.000 kr. fra Esbjerg Kommune til nye skydemåtter i Sønderhede 

c. 28.000 kr. Esbjerg Fonden til etablering af skydebane i Sønderhede 

d. 15.000 kr. Iver C. Weilbach til klubudvikling/materialer 

e. 40.000 kr. fra Velux Fonden til havetraktor (til brug ved græsslåning og 3D bane i 

Sønderhede) 

 

4. Prøv bueskydning; dette lægges der et kæmpe arbejde i for at give muligheden for at forny 

og udvikle klubbens faciliteter, både i Sønderhede og Gjesing. 63.242 kr. er det blevet til! 

 



Bestyrelsens beretning 

2016/17 

Fremlagt på generalforsamling 22/2-17 

5. Der er indkøbt mange nye ting til vedligeholdelse og udvikling af klubben: 

a. Helt nye skydemåtter til Sønderhede 

b. Helt nye skydemåtter til Gjesing – store bane og de 4 transportable måtter 

c. Skydetelt til Sønderhede 

d. Skabe til opbevaring af skytteudstyr med låse (allerede venteliste) 

e. Havetraktor 

f. Skabe og pile holder til Sønderhede 

g. Whiteboard til skydebanerne 

h. Buer, fingerlapper, armbeskytter 

i. Skydedør til storebane 

j. Opvarmningsudstyr/ trænings udstyr til ungdomsskytter 

k. Vedligeholdelse af klubudstyr 

Voksenafdelingen – Mads (Henrik) 

Der er pt. 39 betalende voksne medlemmer, der træner mandag og/eller onsdag aften. Derudover 

har de voksne medlemmer, når de har været medlem i 3 måneder og betaler et depositum, 

mulighed for at benytte klubbens lokaler/skydebaner 24/7. 

Ungdomsafdelingen – Gitte 

Det kører stille og roligt. Der kommer et nyt medlem imellem. De sidste 2 måneder er der kommet 

mange nye ungdomsskytter, faktisk 12 nye medlemmer. Derfor har der i perioder været ”run” på 

lille skydebane. Pt. er der 41 betalende børnemedlemmer.  

Klubben har i 2016 haft 6 personer på 1-2-Træner kursus; 5 på grundtræner, modul A; 2 på 

grundtræner, modul B. Dejligt, at vores trænere – ud over det frivillige arbejde til de ugentlige 

træninger og stævner – har lyst til at tage på kursus. Det er Bueskydning Danmarks plan, at år 

2017 bliver året, hvor der endelig ”kommer et forventeligt varelager på hylderne, hvad angår 

træneruddannelse.” Klubben har også haft interne kurser for både skytter og forældre; tak til 

Daniel Jensen og Natasja Bech herfor. 

Klubben mangler dog stadig trænere. Bent Radoor har besluttet at holde som træner til sommer. 

Så sidder DU med lysten til at arbejde med børn – kan afgive et par timer om ugen – så kontakt 

Gitte Radoor. 

I 2016 har klubben haft 4 skytter med på forbundets storsamlinger – og i weekenden har der lige 

været 4 ungdomsskytter afsted på prøve-samling. 

Eliteafdelingen – Lotte 

2016 har været et begivenhedsrigt år. Vi har vundet vanvittig mange medaljer – og har haft 

fornøjelsen af at kunne fejre Jydske- og Danske mestre og en dobbelt Nordiskmester i ungdom! Vi 

har også udemærket os i seniorklassen, hvor der er blevet hyldet Danske mestre i både individuel 

og holdpræstation! Ud over dette er Esbjerg Archery sat på bykortet, da Emil Skouboe modtog 

"Årets bobler” pris i Musikhuset til Ungdomsidrætsfesten. 

2016 var også året, hvor klubben fik 3 recurve-skytter på ungdomslandsholdet. 

VITA-projektet er sat på "standby" til næste år. Vi håber på at kunne matche træningskrav med 

træningstilbud til næste sommer, så flere skytter kan få tilbuddet om at forene skole og sport!  
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Tak til træner, forældre, frivillige og skytter, som gør hvad de kan for at få "hjulene til at løbe 

rundt" 

Materiale – Kim 
I året 2016-2017 har der været økonomisk mulighed for vedligeholdelse af materialer samt flere 
ny indkøb. Dette skyldes især, at der har været mange ”prøv bueskydning” - tak til Erling og co. -  
samt at Connie har været rigtig god til at finde sponsorater, tak. 

Prioritering har især været vedligeholdelse af vores materiale, så vi ikke pludselig står med en stor 
udgift til ny anskaffelse af f.eks. en skydevæg i kælderen. Måtter i kælderen, klubbuer og pile samt 
udstyr til ”prøv bueskydning” er klar til endnu en sæson. Vi har nu en samling af klubbuer, pile mv, 
så vi kan tilbyde en ny skytte en bue der passer, samt vi kan tilbyde ”prøv bueskydning” til selv 
store grupper. 

Som noget nyt, har vi indkøbt fingerlapper, armbeskytter mv. til at sælge til nye og gamle skytter. 
Det ser ud som om, at det er en succes  

Vores nano bane i kælderen er blevet færdig efter oprydning, maling samt etablering af skabe, 
udstyr der er sat op på væggen og opsætning af en rulleport, er det blevet et rigtigt godt sted at 
tage imod nye skytter. Tak Johnny for dit store arbejde. Nano banen er også et godt sted at træne 
enkelte skytte. Der er plads til skytte og træner, og der er ro. 

Der er sket en del i Sønderhede. Klubhuset er blevet malet af ”Landsby-pedellerne”. Og der er sået 
nyt græs på skydebanen, hvilket muldvarperne synes specielt godt om. Der bliver etableret en ny 
skydelinje i fliser, så snart det bliver forår. 

Den store 3D-banen bag flugtskydningsbanen bliver i disse dage klar gjort til vores ”vinterjagt” på 
søndag den 26. februar - tak Otto. Lille 3D-bane er lukket; det var opsat på en midlertidig 
tilladelse. Det er skovens hensigt, at al 3D-skydning skal ske bag flugtskydningsbanen, så al 
”skydning” er samlet. 

Vores skydemåtter i Sønderhede var slidt fuldstændig op, så vores egen sponsor-søgende 
troldkvinde udøvede sin magi igen. Der er skaffet sponsorat til 12 nye skydestativer med hjul, som 
er blevet bygget på Tommy Ebbesens værksted - tak til Tommy - og der er indkøbt 12 nye måtter, 
som Otto har samlet - tak til Otto. 

Magien resulterede også i penge til indkøb af en havetraktor, som både kan klippe græs på 
pointbanen og på 3D-banen samt trække en trailer (lille), så det er nemt at bygge om på 3D-
banen. Det var nødvendigt, da vores sponsorat i 2016 på klipning af græs af Martin Ravn udløb – 
tak for hjælpen Martin.  

Hvis der er noget, som I synes, at der mangler i klubben, så beskriv ønsket med anvendelse, pris og 
hvor det kan købes, så vil bestyrelsen se på det. 

Igen i år vil vi i bestyrelsen gerne sig ” Tak til alle, der har hjulpet!  Der er imponerende, så mange 
menneskelige og tekniske resurser, der er i vores klub.” 
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Fremtidige projekter: 
Værkstedet i kælderen skal gøres færdig. 
Gulv i kælderen trænger til renovering. Det er et projekt, som kræver samarbejde med Esbjerg 
kommune og evt. et sponsorat samt nogle hænder. 
Området omkring klubhuset i Sønderhede - Omlægning af fliser omkring klubhus, da vandet slår 
op ad væggen, hvorved beklædningen rådner. Flisebelægning fra klubhus til nye skydelinje. 

Den ultimative drøm: Et skydehus i Sønderhede 

Fremtidig fokus – 2017 

Ja, det er op til den nye bestyrelse ;o) 


