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Udkast til 
Referat af bestyrelsesmøde d. 16. maj 2009  
  
Til stede: Rolf Lind (RL)  
 Morten Holm-Nielsen (MHN) 
 Steen Jørgensen (SJ)  
 David Hauge (DH) 
 Sanne Rahbek (SR) 
 Bjarne Strandby (BS)  
 Lillian Gammelmark (LG) 
 Helle Jakobsen (referent) (HJ) 
 

Afbud: Klaus Lykkebæk (KL) 
 
 DAGSORDEN  
1 Udsendte referater  
1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  
 Er godkendt via e-mail  
1.2 F.U.  
        Orientering om FU’s beslutninger siden sidste møde 

RL orienterede om situationen på Elitecentret, hvor Allan Grønkjær (der tidl. havde 
søgt stillingen som kontorassistent), nu er blevet ansat. Han skal forestå den 
daglige administration af EC. Henrik Brandt - tidl. landsholdstræner – har rettet 
henvendelse til RL omkring profilering og PR af DBSF. Han har sagt ja til at være 
redaktør på bladet Bueskydning og på den nye hjemmeside – ligesom han gerne vil 
gå ind som formand for et kommende medieudvalg. 

 
 
 
 
 

RL 
 

1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  
 Tages løbende  
2 Orientering (ved formanden)  
2.1 DIF / DOK  
 Kandidater til 3 arbejdsgrupper i DIF 

DIF har rundsendt en mail, hvori de ønsker kandidater til grupper omkring en ny 
udviklingskonsulentordning (videreudvikling af breddekonsulentordning), 
fællessekretariat for de mindre forbund samt øget forpligtigende samarbejde 
mellem DIF og specialforbundene. RL opfordrede interesserede bestyrelses-
medlemmer til at kontakte HJ. 

 
 
 

Alle 

2.2 Team Danmark  
 Intet nyt siden sidst.  
2.3 FITA  
 FITA-Kongres i Korea 

RL forklarede om vigtigheden af, at man som formand i DBSF har et netværk blandt 
de øvrige medlemslande. I den anledning er det vigtigt at MHN, som evt. 
kommende formand, begynder at blive inddraget mere i de internationale møder. 
Da DIF yder tilskud på 75% af udgifterne til 2 personers transport og ophold, var der 
enighed om, at MHN skal deltage med RL i den kommende kongres i Korea. 

 

 World Cup 2009 i København 
Billetter vil af administrationsmæssige årsager blive sat til salg via Billetnet. 
Der var derudover enighed om, at DBSF vil betale for gratis, fælles bustransport 
med opsamling forskellige steder i landet, med start i Aalborg tidligt lørdag morgen. 
Man skal tilmelde sig gennem klubben – og såfremt man ikke møder op, vil klubben 
blive pålagt et gebyr for udeblivelsen. MHN vil undersøge nærmere. 
Vi mangler fortsat værter til deltagerne. Interesserede bedes henvende sig til Sanne 
Rahbek – på bestmedlem_sjaelland@dbsf.dk 

 
 
 
 

MHN 
 

SR 

 VM i 3D 
Nr. Snede er pt. meget hængt op gr. Danish Open, der tegner til at blive en stor 
deltagersucces. RL vil kontakte dem mhp. møde straks derefter.  

 
 

RL 



 
2.4 EMAU  
 Intet nyt siden sidst  
2.5 Andet  
 Intet at bemærke  
3 Målsætning og udvikling  
 Resultatsystem 

Jakob Ruud fra Aalborg har arbejdet med systemet for at kunne blive superbruger 
og senere oplære andre. JR bliver herefter superbruger vest for Storebælt – og 
Karsten Weikop øst for. JR har i den anledning nævnt en række ting, som han 
skønner vigtige for at få den optimale brug af systemet. Der var enighed om, at der 
pt. er økonomi til en switch og det nødvendige kabel. Det er mere tvivlsom med, om 
der bliver råd til en pc.  BS følger op på det. 

 
 
 
 
 

BS 

 Klubbesøg 
MHN udarbejder ny liste efter den nye bestyrelsessammensætning – og vi vil 
herefter gå i gang med at kontakte klubberne. Møderne forventes færdiggjort ultimo 
februar 2010 – så resultatet kan fremlægges på næste forbundsmøde. 
Efter udfærdigelse af rapport ved hvert besøg fremsendes denne til bestyrelsen – 
hvor MHN sammenfatter alle resultater.  

 
 
 

MHN 

 Kraftcentre – status og videre forløb – klippekort 
Køge kører nu fint. Der er stadig omkring alle former for samlinger en vis 
usikkerhed vedr. indrapportering af lønninger og oplysninger om, hvornår DBSF 
skal opkræve penge fra Køge. LG vil følge op på det i Køge – ligesom HJ og SJ vil 
udfærdige nogle skemaer, der forhåbentligt vil gøre det lettere for alle at overse, 
hvad der er hvad. 
Mange skytter er begyndt at træne på tværs af klubberne – hvilken alle er enige om, 
kun er fremmende for sporten. Det giver dog en del slidtage på måtter etc. og KL 
har i den sammenhæng udarbejdet et klippekort, der vil blive udleveret til 
bruttoholdsskytter. Ved træning i en anden klub skal skytten så aflevere dette kort, 
der vil få en værdi af 50 kr. Værtsklubben vil efterfølgende kunne indsende disse 
kort til forbundet – og herefter få refunderet den pålydende værdi. RL og KL 
arbejder videre med det. 

 
 
 

LG 
SJ/HJ 

 
 
 
 
 
 

RL/KL 

 Status på hjemmeside – kontrakt SiteCore 
Der er omsider udfærdiget kontrakt med DIF omkring SilteCore – ligesom vi har fået 
udleveret brugerkode og site, som vi kan begynde at arbejde i. DIF er begyndt at 
invitere til work-shops i det, så fremtidige brugere kan blive lært ordentligt op. Kaj 
Frandsen (TIK), Karsten Weikop (TIK) og MHN er pt. web-mastere. Så snart det 
bliver muligt, vil sitet blive offentligt tilgængeligt.  

 
 
 

MHN 

4 Kassereren  
4.1 Perioderegnskab/budgetopfølgning  
 SJ gennemgik regnskabet, som det pt. ser ud – og henviste til visse konti, der 

allerede på nuværende er overskredet – samt forklarede hvad, der lå til grund for 
disse overskridelser. 
Det blev endvidere påtalt, at alle ansatte, der i forbindelse med deres arbejde har fri 
mobil og internet, skal betale skat efter gældende regler. HJ følger op på det. 

 
 
 
 

HJ 
4.2 Budget for resten af året  
 Det ser ud til at en del konti i år vil blive brugt til maximum – og RL manede i den 

anledning til forsigtighed og forsvarlighed omkring forbrug. 
 

Alle 
5 Opfølgning på udvalgsarbejde  
5.1 Eliteudvalget  
 Orientering fra udvalget – herunder mail fra Henrik Toft 

I KL’s fravær orienterede RL om situationen på Elitecentret, herunder aflysninger fra 
Atletions side og skytternes trivsel. 

 
 

RL/KL 
 Skyttekontrakt og kommentarer hertil 

Kontrakten blev diskuteret – herunder skytternes brug af egne sponsorer på bl.a. 
caps. Der arbejdes videre med det. 

 
 

RL/KL 



 
 Klasseinddeling for ungdomsskytter 

En forespørgsel om ændrede aldersinddelinger for ungdomsskytter blev drøftet. Der 
var enighed om, at vi i indeværende år ikke kan gøre noget, da det i øvrigt også er 
en ændring, der skal vedtages på forbundsmødet. Der var enighed om, at afvente 
FITA’s kongres, og se på deres forslag om nye aldersklasser og afstande – og 
herefter fremkomme med et forslag på næste forbundsmøde. 

 
 
 
 
 

RL 
 Compoundtræner 2011 

Vi arbejder fortsat på at udvikle compound træningen indenfor udviklingsplanen for 
2009-2012 

 
 

KL 
 Status på compound 

Henrik Rasmussen har fremsendt en skrivelse omkring projektet. Denne blev 
gennemgået. 

 
 

KL 
5.2 Breddeudvalget  
 Orientering fra breddeudvalget 

DH oplyste, at de skal holde deres første møde d. 14.6. Der vil i 2009 blive afholdt 2 
Trin 2 kurser, der vil komme til at fremgå at hjemmesiden og stævnekalender, så 
snart der vides mere. Der bliver ikke flere trin 1 kurser i år, idet budgettet for disse 
er brugt. 
Breddeudvalget arbejder med tanker om et idé katalog til hjemmesiden – et katalog, 
hvori man bl.a. kan se, hvad breddeudvalget kan hjælpe klubberne med. 

 
 
 
 
 

DH 

 Orientering om feltarbejdet og status på 3D dyr 
3D dyrene er blevet leveret. Feltudvalget er ved at udarbejde en manual og et 
koncept, der skal benyttes, når klubberne låner disse. 

 
 

DH 
 Uddannelsesansvarlig 

På opfordring fra DIF skal forbundene udpege en uddannelsesansvarlig, som de 
kan bruge som kontaktperson. Der var enighed om, at det er David Hauge. 

 
 

DH 
5.3 Lovudvalget  
 Opfølgning på Forbundsmødet 

Da der ikke er yderligere bemærkninger til det materiale Lovudvalget har lagt til 
kommentarer på hjemmesiden – anmodes lovudvalget om at gå videre med 
udfærdigelsen af lovkomplekset. 

 
 

HJ 
 

5.4 Dommerudvalget  
 Orientering 

DH orienterede om nogle situationer ved baneudlægningen af baner efter de nye 
3D regler. Der var enighed om, at de skal være sportsligt forsvarlige og 
sikkerhedsmæssigt i orden. Det er vigtigt at få afstemt forventningerne. SJ vil følge 
op på det med dommerudvalgsformanden – og sørge for, det bliver taget op på 
næste dommermøde. 

 
 
 
 

SJ 

 Uddannelse af internationale dommere 
Der var enighed om, at vi skal have max to kontinentale dommere, og da KL er 
blevet indstillet til international FITA dommer, indstilles Flemming Skjoldborg og 
Bjarne Strandby herved til continental.  

 
 

HJ 

5.5 Andet  
 Bladet Bueskydning – hvad gør vi fremover 

Som tidligere nævnt har Henrik Brandt sagt ja til at være redaktør på det. 
 

RL 
 Odinstævnet – skal det på stævnekalenderen? 

Der var enighed om, at kun stævner arrangeret af vore internationale forbund eller 
os selv, skal på kalenderen. Dog vil vi meget gerne videresende eventuelle 
invitationer til interessenter. 

 
 

HJ 

 Opfølgning Forbundsmødet generelt 
I forbindelse med at vor bestyrelsessammensætning nu er ret spredt – og f.eks. 
Fyn’s repræsentanten kommer fra Sjælland var der enighed om, at der er et behov 
for at bopælspligten for regionsrepræsentanter ophæves. RL laver forslag om det til 
næste forbundsmøde. 

 
 

RL 

 Forsikringer 
Da vi efterhånden har en del værdier rundt omkring på hhv. Elitecenter og 3D dyr – 
opfordres de ansvarlige til at få udarbejdet en opgørelse over disse. 

 
DH / KL 

/ HJ 



 
6 Regionerne  
6.1 Sjælland  
 Intet at bemærke  
6.2 Jylland  
 Intet at bemærke  
6.3 Fyn  
 Intet at bemærke  
7 Andre emner  
 Håndterminaler fra Danage 

BS oplyste, at de fungerer fint. Der findes småfejl – men disse rettes løbende. 
 

 Kongskilde og Nr. Snede 
Også skytter, der ikke er medlem af DBSF ser ud til at bruge banerne. SJ checker 
op med DIF, om der er nogle ting, vi skal være opmærksomme på omkring dette – 
rent forsikringsmæssigt – ligesom HJ sørger for, at det af vores adresseliste 
kommer til at fremgå, hvem man skal kontakte omkring disse. 

 
 
 

SJ / HJ

8 Bordet rundt, eventuelt  
 MHN oplyste, at Århus Bskl. flere gange nu er blevet brændt af, af TD og Sport 

One, når disse har booket klubben til arrangementer. RL opfordrede MHN til at 
skrive en mail til ham omkring det, som han så vil tage op med TD. 

 
MHN / 

RL 
 DH følger fortsat op på et eventuelt samarbejde med Buejægerne DH 
 A og O udvalget opfordres til at konstituere sig formelt og give besked herom – 

ligesom adresseliste i Bueskydning skal opdates. 
 

HJ 
 HJ checker muligheden for afholdelse af Forbundsmøde 2010 over 2 dage i 

Idrættens Hus. 
HJ 

 
Næste bestyrelsesmøde sat til 10. oktober kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby. 
 
HJ undersøger mulighederne for at afholde et fyraftensmøde d. 19. august kl. 18. i Odense. 
 
 
Referent: Helle Jakobsen 
 
 
 
  


