
 
 
 
 

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 

Referat af bestyrelsesmøde d. 21. september 2008 
Fortsat d. 12. oktober 2008   
  
Til stede: Rolf Lind (RL)  
 Morten Holm-Nielsen (MHN) 
 Finn Larsen (FL)  
 Klaus Lykkebæk (KL)  
 Bjarne Strandby (BS)  
 David Hauge (DH) 
 Sanne Rahbek (SR) 
 Helle Jakobsen (referent) (HJ) 
 
Afbud: Steen Jørgensen (SJ) (begge dage) 
 Sanne Rahbek (SR) (21.09.08) 
 
 DAGSORDEN  
1 Udsendte referater  
1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  
 Er godkendt via e-mail  
1.2 F.U.  
        Ingen møder siden sidst  
1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  
 Tages løbende under relevante punkter  
2 Orientering (ved formanden)  
2.1 DIF / DOK  
 Intet at bemærke 

Fortsat 12.10: RL refererede fra det nylige budget møde. DIF’s bloktilskud forbliver 
uændrede de næste 3 år, hvilket medfører, at vort tilskud i bedste fald vil forblive 
uændret – det bliver ikke dyrtidsreguleret. Husleje etc. i IH vil endvidere stige. Så hvis 
der er behov for flere penge, kan de kun skaffes via sponsorater eller øgede 
kontingentindtægter. 
RL og MHN har siden sidst deltaget i DIF’s Lounge Event. 

 

2.2 Team Danmark  
 Orientering om ny konsulent 

Da Bo Overgaard holder i TD, har vi fået ny konsulent – Per Boldt Jørgensen, som 
tidligere har været konsulent for os. 
Fortsat 12.10: Elitecentret har siden sidst haft møde med Per Boldt Jørgensen og Bo 
Overgaard fra TD. Tilskuddet fra TD forventes at forblive som tidligere – med en 60/40 
fordeling, hvor TD giver 60% og vi 40%. 

 

2.3 FITA  
 World Cup 2009 i København 

Det hele kører planmæssigt. Som udgangspunkt skal vi kun tage os af at skaffe de 
frivillige. RL tager i den kommende weekend til møde i Lausanne med Wonderful 
Copenhagen og FITA. 
Fortsat 12.10: RL har siden sidst været til WC i Lausanne jf. ovenstående og refererede 
kort herfra. Vi kan godt gøre det lige så godt – om ikke bedre. RL henstillede i øvrigt til, 
at vi skal huske at få frivillige til de forskellige opgaver. SR påtog sig opgaven at være 
kontaktperson for de frivillige. HJ sender deltagerlisten til hende. 

 
 
 
 
 
 

HJ/SR 
 

 Forslag til Kongres fra Norge 
Fortsat 12.10: Bestyrelsen besluttede, at vi ikke kan tilslutte os forslaget om at flytte 
beslutningskompetencen fra bestyrelsen til underudvalg. 

 
 

RL 
2.4 EMAU  
 Intet at bemærke  
2.5 Andet  
 NBU Kongres, NBU dommermøde samt NM for ungseniorer, seniorer og old 

Danmark skal i februar 2009 være vært for NBU kongressen. Der arbejdes pt. med 
planer om at afholde nordisk dommermøde/-kursus i sammenhæng hermed. KL 
arbejder med dette. 

 
 

KL 
 



RL efterlyser forslag/input omkring evt. afholdelse af NM for ungseniorer, Seniorer og 
old, som han kan tage med på NBU mødet. Der var enighed om, at et evt. NM for de 
rækker skal være for bredden – og at det ikke skal afholdes på eliteplan. 

 
Alle 

3 Målsætning og udvikling  
 Udvikling i DBSF 2009-2012 – efter udsendt oplæg fra RL 

RL’s oplæg blev gennemgået. Det meste af dagen gik med dette. Oplægget rettes til og 
drøftes videre på det næste b-møde. Det endelige forslag til DBSF’s nye struktur vil 
blive fremlagt til endelig vedtagelse på det kommende Forbundsmøde, der vil blive 
afholdt på Scandic i Odense. 
Fortsat 12.10 – som ovenfor. Alle bestyrelsesmedlemmer bedes inden næste møde 
nærlæse det oplæg til DBSF’s breddepolitik, som blev udfærdiget for nogle år siden, og 
give MHN en tilbagemelding inden d. 15.11 

 
 
 
 
 
 

ALLE 

 Feltmøde 
Ny dato for feltmøde er 2. november i Bellinge. Der var enighed om, at fremtidige 
feltudtagelser lægges under eliteudvalget. 
Fortsat 12.10: DH blev udpeget som formand for feltudvalget - og ansvarlig for mødet. 

 
 
 

DH 
 Finaleafvikling efter Nordkysten model 

Det er konstateret, at Henrik Rasmussen, Nordkysten har udtrykt utilfredshed med 
bestyrelsens manglende reaktion på deres stævneafvikling. Nordkysten opfordres i den 
anledning til at udarbejde et oplæg og sende det ind til sekretariatet, hvorefter vi vil 
lægge det til download på hjemmesiden under stævneafvikling. 

 
 
 

HJ 

4 Kassereren  
4.1 Perioderegnskab/budgetopfølgning  
 12.10 - Gennemgang balance - Udsat næste møde  
4.2 Budget for resten af året  
 12.10 – Udsat til næste møde  
5 Opfølgning på udvalgsarbejde  
5.1 Eliteudvalget  
 Orientering – herunder ny eliteudvalgsformand – Klaus Lykkebæk 

12.10: SR har af tidsmæssige årsager valgt at trække sig som eliteudvalgsformand. 
Klaus Lykkebæk har sagt ja til at træde ind på posten og SR fortsætter herefter som 
bestyrelsesrepræsentant for Sjælland. 

 

 Støtte til talentpuljen under TD (se udsendt oplæg fra TD) 
12.10 - Udsat til senere 

 

 Eliteuddannelser (se udsendt oplæg) 
12.10 - Udsat til senere 

 

 Trænersituationen (såvel bredde som elite – hvem har vi – efteruddannelse) 
12.10 – RL redegjorde kort for træneresituationen. Efteruddannelse etc. udsættes til 
senere. 

 

5.2 Breddeudvalget   
 Deltagerbetaling ved trin 3 kurser 

12.10: Vi betaler uddannelse, ophold og forplejning. Transport er for deltagernes egen 
regning. 

 

 Samarbejde med buejægere 
12.10: Bestyrelsen var enig om, at der skal arbejdes videre med det. RL vil sondere 
terrænet for et evt. samarbejde. 

 
 

RL 
5.3 Lovudvalget  
 Regler for 3D skydning  

BS har gjort opmærksom på nogle mangler i de nye regler. Der var enighed om, at vi 
venter med at se, hvordan de vælger at fortolke reglerne ved EM i Spanien. Derefter vil 
lovudvalget udarbejde et fortolkningsbidrag til lovene, som vi vil bruge indtil FITA 
udarbejder nogle klarere regler. 

 

5.4 Dommerudvalget  
 Aldersgrænser for dommere 

Det vil blive drøftet på de kommende dommermøder. Der var dog enighed om, at som 
det ser ud nu, er det bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse på baggrund af evt. 
indstilling. Der bør i øvrigt udarbejdes en oversigt over dommere i DBSF med angivelse 
af, hvornår de fik deres licens. 
Fortsat 12.10: Der var enighed om, at der – som med internationale dommere – skal 
indføres en løbende test af dommerne – evt. hvert 2. år ved tilsendelse af de spørgsmål 
som nyuddannede dommere skal besvare.  
 

 
 
 

HJ 
 
 

KL 



5.5 Andet  
 Rekordindsigelse fra Aalborg 

Aalborgs protest blev behandlet – og afvist. KL sender et formelt svar. 
 

KL 
 IT-/Teknologiudvalg 

Jacob Ruud opfordres til at komme med et oplæg 
 

FL 
 Tøj til bestyrelse eller enkelt personer 

FL checker op på, hvilke muligheder der er for funktionelt tøj til en rimelig pris. 
 

FL 
 Ekstra scoretavle/styreenhed 

Der var enighed om, at det er for dyrt at købe en ny scoretavle. Der var derefter en snak 
omkring videooptagelser og analyser af skud – Der er erfaringer med et meget godt, 
gratis dansk produkt, der kan bruges til sidstnævnte. FL vil følge op på det – og derefter 
vil vi lægge det til download på hjemmesiden. 

 
 
 

FL/HJ 

 Forbundsmøde 2009 
Mødet vil blive over 1 dag – afholdes på Hotel Scandic i Odense. På Forbundsmødet vil 
idéen om fremover at afholde det over 2 dage med workshops den ene dag blive 
fremlagt. 

 
HJ 

6 Regionerne  
6.1 Sjælland  
 12.10 - Tages på næste møde  
6.2 Jylland  
 12.10 - Tages på næste møde  
6.3 Fyn  
 12.10: DH vil snarest udsende invitation til møde. DH 
7 Andre emner  
 Børneattester 

For god ordens skyld sender vi en reminder ud til klubberne omkring børneattester. 
Slots- og Naturstyrelsens bemærkninger i skrivelse ved afholdelse af feltstævner i 
offentlige skove 
HJ udarbejder en skrivelse til dem, der redegør for vore kompetencer og henviser til 
Justitsministeriets notat. 

 
HJ 

 
 

HJ/RL 

 Klubportal 
Der var enighed om, at vi skal undersøge hvad DIF’s klubportal kan – evt. omkostninger 
– og om muligt give klubberne mulighed for at tilknytte sig det. 

 
HJ 

 DM’er i 2009 og 2010 
Middelfart overvejer ungdom inde – og derudover skal vi finde en klub til Ungdom Ude. 
12.10: Middelfart tager DM ungdom inde. Vi mangler fortsat en klub til Ungdom Ude. 

 
 

ALLE 
 Merchandise (se udsendte fra Helle) 

Tages på næste møde 
 

 Registrering i medlemssystemet og Infosport 
HJ oplyste om den aktuelle status. Ved mere ved næste møde, hvor der vil være blevet 
lagt mere data ind til fremvisning. 

 
HJ 

 Rekorder 
12.10: Henrik Toft har gjort opmærksom på nogle forkerte og manglende rekorder på 
rekordlisten. Der var enighed om, at såfremt der kan fremskaffes dokumentation for det, 
skal det rettes. 

 
 

HJ 

 Nr. Snede VM i 3D i 2011 
12.10: Der er endnu ingen, der har sat sig på VM i 2011. Bestyrelsen ser positivt på Nr. 
Snedes henvendelse – RL vil tage et møde med dem omkring det. 

 
 

RL 
 Nyt logo 

12.10: Der var enighed om, at vi beholder det nuværende, indtil FITA’s nye logo er 
parat. Dog prøver vi at arbejde videre med en ”opgradering” af det nuværende. 

 
 

KL 
 Tilbud om sponsorship til landshold 

12.10: Sekretariatet har modtaget mail fra MFEgroup om sponsering af landshold med 
buetilbehør. SR tager kontakt til dem 

 
 

SR 
8 Bordet rundt, eventuelt  
 12.10 - Tages ved næste møde  
 
Næste bestyrelsesmøde sat til 23. november kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby. 
 
 
Referent: Helle Jakobsen 
 


