Referat af bestyrelsesmøde d. 27. januar 2008
Til stede:

Afbud:

Rolf Lind (RL)
Steen Jørgensen (SJ)
Morten Holm-Nielsen (MHN)
Klaus Lykkebæk (KL)
Bjarne Strandby (BS)
Jesper Lie (JL)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)
Erik Hjortebjerg (EH)
Sanne Rahbek (SR)

Dansk
Bueskytteforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.dbsf.dk
E-mail: dbsf@dbsf.dk

1. Tidligere møder
1.1 Godkendelse af referat fra tidligere bestyrelsesmøder
- Intet at bemærke
1.2 Referat evt. FU møde
- Intet møde siden sidst
1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
- Tages løbende
2. Orientering (ved formanden)
2.1 Orientering vedr. DIF / DOK
Der har været stillet spørgsmål om, hvorvidt vore skytter er fuldt dækket ved rejse i
udlandet – efter de nye regler for det gule sygesikringsbevis er trådt i kraft. Det er checket
op – og iflg. Villy Rasmussen i DIF dækker Idrættens Rejseforsikring nu alle de områder,
hvor det gule sygesikringsbevis dækkede før. Så – når vi sender skytter ud – er de fuldt
dækket. Også ved sygedeltagelse ved f.eks. vore mindreårige skytter.
Vi har modtaget en mail fra DIF omkring DBSF’s tilbud til kommuner og andre offentlige
myndigheder. – herunder projekter, initiativer og indsatser. Vi kom i den sammenhæng
ind på de muligheder, der findes for at foreningerne kan søge diverse tilskud fra
kommunerne. Tilbuddene kan variere fra kommune til kommune – men der var enighed
om, at vi skal lave en artikel i et af de førstkommende blade, hvori vi redegør for nogle af
de muligheder, der kan være.

SJ

2.2 Team Danmark
RL vil i næste weekend deltage i et toplederseminar, der bl.a. vil omhandle
markedsføring.
2.3 FITA
World Archery Plan
RL er blevet udset til at deltage i en arbejdsgruppe under ovenstående projekt –
Bueskydningens Image.
World Cup
Ansøgningen er sendt ind – og nu afventer vi Sportevent Denmarks svar herpå – De har
bestyrelsesmøde d. 9.2.2008, hvor de vil tage endeligt stilling til ansøgningen. Det er
fortsat en betingelse fra DBSF’s side – at arrangementet er 100 % finansieret af
Sportevent Danmark, Wonderful Copenhagen, m.fl.. DBSF lægger ikke selv penge i
arrangementet.
Orientering om Per Bolstads fratræden som formand for FITA’s feltkomite
RL orienterede kort om begrundelsen herfor. PB vil forhåbentlig fortsætte i det nordiske
samarbejde, hvor vi vil kunne trække på hans store viden.
2.4 EMAU
- Intet at bemærke
2.5 Andet
Møde i NBU i februar
RL og MHN deltager
Forbundsmøde
RL gennemgik kort status for Forbundsmødet. Regionsrepræsentanterne skal snarest
indkalde til regionsmøder. KL vil til disse lave et udkast til en enslydende dagsorden.
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3. Målsætning og udvikling
3.1 Diverse
RL sagde, at han mener tiden er inde til at gøre os overvejelser over, hvad vi skal benytte
Forbundsmødet til. Er der mulighed for at give lovudvalget større kompetencer, således
at de f.eks. kommer med oplæg til lovændringer, der vedrører selve skydningen.
Bestyrelsen kan så vedtage disse ændringer – som ved FITA’s Bylaws – og
Forbundsmødet kan så endeligt vælge at vedtage eller forkaste lovændringerne. RL
foreslog at tage det med under helhedsrådgivningen, der omsider er startet op igen –
med en ny DIF konsulent.

RL

4. Økonomi
4.1 Regnskab 2007
SJ gennemgik regnskabet for 2007 – der udviser et overskud på kr. 182.000 mod et
forventet underskud på kr. 302.000.
4.2 Budget for resten af året – og 2009
Budgettet for 2008 er lagt fast. Vi skal gøre en aktiv indsats for at få terrænskydningen
op.
SJ vil i lyset af det ovennævnte overskud for 2007 stramme op omkring budgettet for
2009. Han opfordrede i den anledning Bredde- og Eliteudvalget til at kigge nøje på tallene
for 2009.

SR/MHN

5. Opfølgning på udvalgsarbejde
5.1 Eliteudvalg
Eliteudvalgsmøde
Intet møde siden sidst – RL orienterede dog om, at Danage i år har valgt ikke at forlænge
sponsorkontrakterne med skytterne. I stedet vil de oprette et legat på 5.000 kr. til en
lovende ungdomsskytte (under 18 år). Dette legat vil blive udleveret ved Forbundsmødet.
Der var enighed om, at Mogens Lie skal indstille nogle skytter, hvorefter bestyrelsen vil
træffe den endelige afgørelse. Danage fortsætter sponsoratet til landsholdet.
Ungdomsprojekttrænere
Ungdomsprojektet starter nu op – med 2 nye trænere, der hver har en hjælper. For midt
er det Torben Johannesen, der har Stig Mejlbjerg til at hjælpe sig – og for øst er det MajBritt Degn, der har Mikkel Jensen til at hjælpe sig. Stig og Mikkel har begge nogle gode
kompetencer omkring en buetype, som træneren ikke har – og derudover er de med som
hjælpere – ikke trænere. Mogens Lie har træningen i Nord og er egenhændigt ansvarlig
for udtagelser til landsholdet – og storsamlinger – men hjælpetrænerne, der jo har det
lokale kendskab til skytterne, kan selv vælge hvem de vil udtage til de lokale samlinger.
Det er endvidere meningen, at antallet af samlinger skal sættes op.
Elitecenter – orientering om evaluering
RL orienterede kort omkring den evaluering han og SR har haft med skytterne på
Elitecentret. Generelt går det godt – og evt. kritikpunkter vil der blive taget hånd om.
Mads Elbrønd er blevet optaget til uddannelse på Idrættens Lederakademi.
Forsikringer ved udlandsrejser
Se punkt 2.1. Herudover blev diverse forsikringer for dyrebart inventar diskuteret. HJ
undersøger, hvor meget det/der egentligt er dækket – herunder EC i Århus.
5.2 Breddeudvalg
Kongskildebanen
Det er pt. ikke sket noget med Kongskildebanen. KL laver indlæg til Bueskydning – og HJ
sender kopier af diverse dokumenter herom til KL
Kurser
Der vil blive afholdt Skyttekurser – 20 Recurve, 20 Compound og 20 Langbue skytter vil
blive inviteret til kursus i Ry – i weekenden d. 25.- 27. april 2008
Trin 2 kursus vil blive afholdt i Odense over 3 weekender ved Henny Jeremiassen. 1.
gang bliver d. 1.3. Derudover arbejdes der med et trin 3 kursus i efteråret.
David Hauge har, efter at have været ude som underviser i en ny klub, foreslået, at DBSF
vil tage initiativ til kursus i ”Opstart af nye klubber”. Breddeudvalget vil arbejde mere med
det. RL foreslog hertil, at der vil blive udarbejdet en ny folder, der kan lægges ud hos
diverse bueforhandlere.
Honorar
Set i lyset af det stigende omfang kurser, der afholdes i DBSF, har SJ og RL talt med
Villy Rasmussen fra DIF omkring vores honorar. Der er overhovedet ingen tvivl om, at vi
ikke kan fortsætte med udbetale honoraret som B-skat, hvor kursuslederen selv skal
indberette beløbet til skattevæsenet. Fremover skal alle honorarer udbetales som A-skat,
hvorfor vi skal have skattekort ind – da der eller vil blive indeholdt 60 % i skat. MHN vil
følge op på det.
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Diverse
Der vil blive afholdt møde i det nye breddeudvalg d. 2. marts 2008.
5.3 Lovudvalg
Carsten Schultz-Nielsen er nu tilbage – har dog valgt at fortsætte som menigt medlem,
hvorfor Flemming Skjoldborg fortsætter som formand. – Se i øvrigt pkt. 3.1
5.4 Dommerudvalg
Der er dommermøde d. 23.2.2008. Her skal bl.a. findes to nye dommerformænd for hhv.
øst og vest. Der er ved at være mangel på dommere – så der arbejdes på at lave et
dommerkursus i efteråret.
5.5 Andet
E-mail system
Problemet med TDC og E-mail synes at brede sig til andre områder end Bueskydning. RL
er blevet gjort bekendt med, at det evt. kan afhjælpes, hvis man ved masseudsendelser
skriver sin egen email adresse i ”Til-feltet” – og alle øvrige modtager i ”Bcc-feltet”.
Sekretariatet har i lyset af den sidste tids problemer fået oprettet en DIF mail – nemlig:
dbsf@danskidraet.dk – som fremover vil blive benyttet ved diverse udsendelser. DBSF’s
officielle mail er fortsat dbsf@dbsf.dk
Indberetninger til DIF
Pr. d. 18.1.2008 manglede 22 klubber ud af 66 fortsat at indberette medlemstal til DIF.
Det er simpelthen ikke acceptabelt. Vigtigheden af at indberette tal på skytter, der også
skyder terræn skydning skal i den grad understreges. Såfremt vi ikke kan bevise, at
mindst 1000 af vores skytter også skyder terræn, vil vi miste et tilskud på 226.000 kr.
årligt! Regionsrepræsentanterne vil følge op på det i samarbejde med HJ.
Danmarksmesterskaber
Vi mangler fortsat en klub, der vil afholde DM i Jagt og Felt i 2008. Der vil komme notits
om det i næste nr. af Bueskydning.
Der var herefter en debat om, hvorvidt man skulle overveje at lave et DM i 3D i stedet. I
den anledning blev lovudvalget opfordret til snarest at få oversat FITA’s 3D regler og få
dem implementeret i lovkomplekset. Man enedes endvidere om, at i endnu et forsøg på
at fremme terrænskydningen i Danmark, vil man indkalde alle interesserede terræn
skytter i Danmark til et møde, hvor man vil debattere, hvad der kan gøres for dem. DBSF
vil betale transport og evt. forplejning under mødet. BS og RL arbejder videre med det.
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Infomedia – opfølgning
Vi har endnu intet hørt fra dem.
Resultatformidling
Danage’s håndholdte scoringssystem er endnu ikke færdigt. Dette system bliver
udarbejdet i samarbejde med et italiensk firma, der er ved at udarbejde et
resultatformidlingssystem for EMAU, der skal benyttes ved EM i Torino, idet er vigtigt, at
disse ting kan ”tale sammen.” Der er meget stærke indikationer af, at EMAU vil sætte
dette resultatformidlingssystem til rådighed for forbundene – og hermed klubberne. Der
var derfor enighed om at afvente færdiggørelsen af dette system – frem for at bruge
penge på vores allerede eksisterende. BS vil tage det op med styregruppen.
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6. Regionerne
6.1 Sjælland
Intet at bemærke
6.2 Jylland
Intet at bemærke
6.3 Fyn
Intet at bemærke
7. Andre emner
7.1 Diverse
KL oplyste, at de er ved at have styr på de Nordiske Ungdoms Mesterskaber – og
henviste til link på stævnekalenderen samt deres egen hjemmeside. Der var enighed om,
at vi til holdskydningen vil stille med landshold i hhv. Junior og Kadet - Recurve og
Compound. Mogens Lie vil blive bedt om at stille hold.
8. Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke
Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 20. april 2008 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.
Referent:

Helle Jakobsen
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