Referat af bestyrelsesmøde d. 23. november 2008
Til stede:
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Rolf Lind (RL)
Morten Holm-Nielsen (MHN)
Steen Jørgensen (SJ)
Sanne Rahbek (SR)
Finn Larsen (FL)
Klaus Lykkebæk (KL)
Bjarne Strandby (BS)
David Hauge (DH)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

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

DAGSORDEN
Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Er godkendt via e-mail
F.U.
Ingen møder siden sidst
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
- Tages løbende
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
DIF’s budget med fastsættelse af tilskud er udsendt. Vi får mindre i tilskud i 2009.
Forbundene har bedt om, at de i det mindste bliver dyrtidsreguleret.
Team Danmark
Ansøgning fra EC for 2009 er indsendt. Per Boldt har sagt ja – så vi forventer den
bliver godkendt i i TD’s bestyrelse.
FITA
World Cup 2009 i København. RL redegjorde kort for status. FITA har lavet et
program, der i 3D viser, hvorledes de forventer hele sceneriet vil se ud.
Interesserede opfordres til at downloade Google SketchUp – HJ lægger link til
download på hjemmesiden.
EMAU
Intet at bemærke
Andet
NBU kongres- MHN og RL taler sammen om dagsorden
NBU dommermøde – udsættes af budgetmæssige årsager til næste år. HJ
annullerer de 40 bestilte dommerværelser - KL skriver til Morten Willmann
Målsætning og udvikling
Referat af feltmøde – Udsendes
Referat fra koordinationsmøde vedr. træning – KL skriver referat
Referat fra kraftcentermøde med Køge – Køge er positivt indstillet og arbejder
videre med det. Aalborg vil gerne være med – og Lavia Odense kontaktes.
Klubbesøg fra bestyrelsen – MHN laver spørgeskema og klubfordeling
Helhedsrådgivning – Der var enighed om at vi nedlægger udvalget og selv gør det.
RL tager kontakt til DIF (JG) og informerer udvalget om beslutningen
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Gennemgang af balancen – SJ gennemgik den kort – det ser fint ud.
Budget for resten af året
Budget 2009 og rammebudget 2010 – Efter en gennemgang af budgettet, der endte
på et underskud på 593.000 var der enighed om, at RL, KL og SJ arbejder videre
med det, for at få underskuddet ned på 500.000. Disse besparelser er
efterfølgende fundet – og endeligt budget er udsendt.
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Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
Orientering
Ny Sportskoordinator efter Mads Elbrønd har sagt op – Vi har pt. en ansøger
Status på EC – Vi har pt. 4 skytter på EC, Niels Dall er forsat tilknyttet, men bor af
studiemæssige i København.– og derudover håber vi på tilgang efter sommerferien.
Breddeudvalget
Orientering – FL oplyste, at de havde holdt åbent møde ved stævne i Vejle, hvilket
havde været en stor succes.
3D dyr i Nr. Snede – Det er allerede blevet bevilget, at det tildelte beløb overflyttes
til næste år.
Lovudvalget
Regler for 3D skydning – se udsendt materiale
Forslag om kraftcenterhold (eller hold med skytter fra flere klubber) – Forslag herom
til Forbundsmødet er allerede stillet af 2 klubber
Dommerudvalget
Dommerkursus – Der var 15 deltagere – 9 bestod. Navne på de nye dommere
lægges på hjemmesiden
Andet
Forbundsmøde 2009 – Vi er fra flere sider blevet gjort opmærksom på, at FBM
ligger weekenden før påske – og er blevet opfordret til at flytte det. Der ligger
stævne i weekenden før – men såfremt det kan lade sig gøre at få plads til FBM
weekenden før, skønnes det, at der er så vigtige ting på dagsordenen, at vi må
forsøge at få så mange til at møde som muligt.
Hvem er på valg – hvilke poster skal besættes? Alle bortset fra Peter Rygaard og
Maj-Britt Degn genopstiller. Erik Hjortebjerg overvejes til A og O – Derudover skal
der findes nyt medlem til eliteudvalget – samt nye skytterepræsentanter for hhv.
Recurve og Compound.
Regionerne
Sjælland
Nyt fra regionsrepræsentanten – SR vil indkalde til regionsmøde i februar
Jylland
Nyt fra regionsrepræsentanten – BS vil indkalde til regionsmøde i januar, derudover
vil der blive afholdt møde ml. Randers, Århus og Silkeborg omkring kraftcenter
Fyn
Nyt fra regionsrepræsentanten – DH har haft afholdt møde. Klubberne havde
forespurgt til muligheden for at få overført ubrugt budgetteret tilskud til 2009. Der
var enighed om, at det ikke kan lade sig gøre.
Klubberne har endvidere indstillet DH til at fortsætte som best. repr. for Fyn
Andre emner
Intet at bemærke
Bordet rundt, eventuelt
Flere bladabonnenter – Alt for mange medlemmer abonnerer ikke på bladet
Bueskydning, som de bør jf. § 2.11.4. Der skal gøres noget aktivt for dette.
Vedr. Slots- og Naturstyrelsen – HJ opfordrer Jan Larsen fra DIF til at kontakte
enten RL eller SJ, inden DIF foretager sig videre.
Hjemmeside – MHN arbejder videre på det – tager kontakt til Karsten Weikop
Fremtidige Forbundsmøder – Der var enighed om at der til Forbundsmødet skal
stilles forslag om, at fremtidige Forbundsmøder af økonomiske årsager afholdes i
Idrættens Hus
DANAGE – scoringssystem – RL rykker for scoringssystemet og spørger samtidigt
til, hvad yderligere tidtagningsudstyr vil koste.

Næste bestyrelsesmøde sat til lørdag d. 24. januar 2009 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.
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