Referat af bestyrelsesmøde d. 1. april 2007

Til stede:

Rolf Lind (RL)
Steen Jørgensen (SJ)
Sanne Rahbek (SR)
Morten Holm-Nielsen (MHN)
Bjarne Strandby (BS)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

Afbud:

Erik Hjortebjerg (EH)
Klaus Lykkebæk (KL)

Dansk Bueskytteforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf.:
+45 43 26 27 28
Fax:
+45 43 26 27 29
Hjemmeside:ww.dbsf.dk
Email:
dbsf@dbsf.dk

1. Ændringer til dagsordenen
- Tages løbende
2. Tidligere møder
2.1 Godkendelse af referat fra tidligere bestyrelsesmøder samt opfølgning.
- Referatet blev gennemgået. Ingen yderligere bemærkninger
2.2 Referat evt. FU møde
- Intet møde siden sidst
3. Orientering (ved formanden)
3.1 Orientering vedr. DIF / DOK
- RL oplyste, at vore OL krav er blevet godkendt. Derudover har RL været til valgmøde
mellem Niels Nygaard og Preben Staun. Den store forskel på de to kandidater er, at Niels
Nygaard har en mere elitær indfaldsvinkel til posten – hvor Preben Staun mere er en
breddemand.
Indbydelse til olympiske sessioner
- Seneste tilmeldingsfrist er overskredet, så emnet er ikke længere aktuelt.
Status på medlemsregistrering
- Tages under pkt. 4 - Forbundsmøde
3.2 Team Danmark
RL oplyste, at TD har bedt om, at der bliver udfærdiget en disciplin analyse i samarbejde
med Forbundet.
3.3 Fita
- Intet nyt siden sidst
3.4 Emau
- Intet nyt siden sidst
3.5 NBU
Referat fra sidste møde
RL og EH deltog i mødet på Færøerne – og refererede kort herfra. Der havde bl.a. været
en diskussion omkring muligheden for at afholde NM på Færøerne i 2009 eller 10.
3.6 Andet
En ny klub fra Thy har ansøgt om optagelse.
- Accepteret. HJ sender diverse papirer.
RL oplyste, at han ikke kan afse tid til afholdelse af VM – og såfremt ingen andre ønsker at
stå for arrangementet, vil han oplyse FITA herom.
- RL giver besked til FITA om, at Danmark ikke ønsker at ansøge om værtskabet for VM i
2011.
4. Forbundsmøde
Gennemgang af forbundsmødet 2007 herunder:
Valg
Der er ikke blevet opstillet nogen kandidater udefra

HJ

RL

Lovforslag
Modtaget og sendt til lovudvalget – De redigerede lovforslag er endnu ikke kommet retur
fra udvalget.
Pokaler og nåle
Kandidater til de forskellige hædersbeviser blev gennemgået.
Medlemsregistrering
RL gennemgik tallene fra den seneste optælling i DIF. Igen i år har vi en mindre nedgang i
antallet af medlemmer. Det skyldes formodentligt de lukkede klubber, idet antallet af
medlemmer i de eksisterende klubber er rimeligt stabilt.
5. Målsætning og udvikling
5.1 Informationssystem til hjemmeside (opfølgning)
-BS aftaler møde med Karsten Weikop, TIK og Flemming Skjoldborg, Randers

BS

5.2 Forslag til ny turneringsform ved Erik Hjortebjerg
EH har lavet et oplæg til en ny turneringsform – en holdturnering, der kan skydes med
forskellige buetyper. Ideen kommer fra Sverige, hvor det er en stor succes.
-RL mailer oplægget til bestyrelsen – og så vil Breddeudvalget kigge nærmere på det.

RL/MHN

5.3 Forslag til ny opdeling af barbuer – langbuer mv.
RL redegjorde for forslag til en ny opdeling – der kun skelner mellem historiske og
klassiske buer.
-RL mailer oplægget til bestyrelsen – og så tager vi det op på et senere møde.

RL

5.4 Opdatering af bestyrelseshåndbog
-RL gennemgår den over telefonen med BS.

RL/BS

5.5 Arrangementer
-Intet at bemærke
5.6 Scoringssystemer
Danage har forelagt et nyt scoringssystem, der bl.a. vil forkorte ventetiden efter de
indledende runder gevaldigt, idet resultaterne tastes ind ved tavlen.
-RL har fået mandat til at forhandle videre.
5.7 Sportscollege
KL har sendt oplæg til RL om nyt sportscollege i Guldborgsund. Der var efterfølgende en
debat omkring, hvorledes DBSF bør involvere sig i disse tilbud. Der var enighed om at en
anbefaling fra forbundet også kræver, at vi følger op på hvad der sker på skolen i forhold til
bueskydning.
- Der var enighed om at spørge Majbritt Degn, som Trin 3 træner, om hun vil være kontakt
person til diverse efterskoler. RL vil spørge Majbritt.
6. Økonomi
Årets økonomi ser indtil videre fin ud. Der er et par enkelte konti, hvor den ansvarlige lige
skal være obs på, at det afsatte beløb ikke bliver brugt for hurtigt.
Regnskabet for 2006 blev underskrevet at de tilstedeværende.
7. Opfølgning på udvalgsarbejde
7.1 Eliteudvalg
General orientering og Århus
Situationen omkring Henrik Tofts forestående familieforøgelse blev drøftet, idet vi må
forudse, at Henriks arbejdstid vil blive reduceret grundet graviditetens forløb.
Pt. mangler vi holdledere til Tyrkiet og Italien.
Vi sender 4 skytter på egenbetaling til VM i 3D i Sopron, Ungarn. Når de kommer hjem vil
vi evaluere forløbet.
SR arbejder på en sponsoraftale omkring landholdstøj. Der vil i denne aftale også blive
mulighed for at klubber kan købe tøj til en favorabel pris.
Privat sponsorering
- Udskydes til landsholdssponsoratet er klart.
Eliteudvalgsmøde
- Intet nyt siden sidst. Næste møde afholdes 11.04.07
Seniorsamling
Der har været afholdt 2 samlinger – med kun hhv. 12 og 13 fremmødte ud af op til 34
inviterede. De fremmødte har udtrykt stor tilfredshed med samlingerne og deres indhold.

RL

RL

SR

Da deltagerkvotienten blandt compoundskytter fra bruttoholdet ikke har været så stor, vil
de blive spurgt om emner til fremtidige samlinger som også kan tiltrække dem
- SR vil tilskrive compoundskytterne, og spørge til forslag til emner til samlinger.

SR

Udtagelseskrav seniorer og ungdom
- Er lagt på hjemmesiden.
7.2 Breddeudvalg
Nordisk mesterskab ungdom
MHN oplyste, at han pt. har 4 forhåndstilmeldinger til bussen. Men han forventer flere. Han
afventer pt. tilbud fra Tylstrup busser.
Generel orientering
Buens Dag – Flere klubber har udvist interesse herfor og er kommet med tilbagemeldinger.
Sommerlejr 2008 – Helsinge har spurgt til muligheden for at kunne arrangere
sommerlejren 2008 – fra d. 28.6 til d. 2.7.2008. Ingen bemærkninger hertil.
- MHN giver Helsinge besked – HJ lægger på stævnekalenderen.
Der har været afholdt 2 foredrag ved Henrik Toft. Det gik godt – og tilbagemeldingerne har
været positive. HT benyttede sig af noget materiale, som deltagerne fik mulighed for at
overføre til medbragte usb-stik. SR følger op på videredistribueringen med Henrik.

SR

Mads Elbrønd har foreslået, at man i forbindelse med fremtidige Trin 3 kurser inddrager
Gitte Karlshøj og Jens Grundahl (fysiske trænere på Elitecentret), da de kan tilføre
undervisningen noget om fysisk træning, kun med egen kropsvægt.

MHN

En klub, efter afholdelse af et arrangement, søgt om tilskud hertil. De fik afslag med
oplysning om, at de skal søge inden afholdelse af arrangementet.
7.3 Lovudvalg
- Lovforslag gennemgået under pkt. 4
7.4 Dommerudvalg
- Intet at bemærke
7.5 Øvrige udvalg
- Intet at bemærke
8. Aktiviteter der forestås af DBSF
8.1 Rekorder, skal der saneres i rekordlisten
HJ er pt. ved at lave ny rekord liste, og det skal i den anledning overvejes, hvilke rekorder,
der fremover skal figurere på den. Når den samlede liste er færdig, sendes den til
bestyrelsen til evt. bemærkninger.
8.2 Sommerskydning
Karsten Weikop er ved at lægge sidste hånd på det. Oplysninger og invitationer forventes
udsendt efter påske.
8.3 Regionerne
Øst – Til mødet drøftede de bl.a. feltbaner. De foreslog, at der bliver oprettet en konto, de
kan hæve fra – og aflægge regnskab for ved udgangen af hvert år. I det omfang der er en
gruppe mennesker der påtager sig at passe banen var der enighed om at der kunne
oprettes en særlig konto til afholdelse af de løbende udgifter inden for budgettet.
Fyn – Ingen bemærkninger
Jylland - Mødet blev afholdt i forbindelse med en pause ved JM – 5 fremmødte!! De
fremmødte diskuterede bl.a. indstillinger til hædersbevisninger.
9. Øvrige
9.1 Sponsorkoncept fra Supcard
Vi har modtaget skrivelse fra et firma, der beskriver et ”sponsorkoncept”.
- Der var enighed om, at det ikke har interesse for DBSF.
9.2 Skriv fra anti-doping Danmark vedr. kontrol ved større arrangementer
HJ beholder skrivelsen i sekretariatet. Ingen grund til at påføre det i arrangørhåndbogen.
Næste bestyrelsesmøde aftales i forbindelse med Forbundsmødet.
Referent:

MHN/HJ

Helle Jakobsen

