Referat af bestyrelsesmøde d. 21. september 2009 (se pkt. 2) –
Fortsat d. 26. oktober 2009
Til stede:

Rolf Lind (RL) - Begge dage
Morten Holm-Nielsen (MHN) – Begge dage
Steen Jørgensen (SJ) – Begge dage
Klaus Lykkebæk (KL) – Begge dage
David Hauge (DH) – Begge dage
Sanne Rahbek (SR) – Begge dage
Lillian Gammelmark (LG) – kun 21.09
Bjarne Strandby (BS) – kun 26.10
Helle Jakobsen (referent) (HJ)
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Diverse punkter
Kims træningsbog
Kims træningsbog er nu udkommet – RL medbragte et par eksemplarer. Gr.
TD’s nedskæring i vores tilskud, er der ikke længere mulighed for at
gennemføre projektet ”Aldersrelateret træning.”
Gr. Henrik Tofts gode relationer til Kim, har vi fået lov til at købe rettighederne til
bogen til bearbejdning på dansk af ham for US $ 5.000,Der var enighed om, at disse købes på indeværende års budget.
Status på nedskæringer
Der er blevet nedsat en styregruppe blandt de mindre forbund, der skal
varetage interesserne for de 13 små forbund, der er blevet nedskåret af TD. Vi
er ikke med i denne gr. manglende tid. Vi deltager i fællesmøderne.
Nye regler fra FITA
På FITA’s kongres blev nye alders klasser og afstande for kadetter og juniorer
vedtaget – ligesom de nye regler for compound finaleskydning blev vedtaget.
Lovudvalget har lavet et udlæg til DBSF’s love. Disse vil evt. blive fremlagt på
førstkommende Forbundsmøde – med forslag til ikrafttræden. Da vi har lovet de
nordiske lande at sammenstemme vore regler med deres fremsendes forslag
også til dem.
Bladet Bueskydning
Redaktøren for bladet har i forbindelse med kontraktforhandlinger fremsendt
sine ønsker for aflønning/honorar.
Der var enighed om, at der set i lyset af Forbundets økonomiske situation kun
kunne være tale om en forhøjelse af selve honoreringen for udfærdigelsen af
bladet. Øvrige ønsker kan ikke tilgodeses.
Forslag om Fond for Ungdomsskytter
Henrik Rasmussen har udtrykt ønske om, at hans løn for 2009 kunne
konverteres om til en fond for Ungdoms Compound skytter.
Af skattemæssige og juridiske årsager kan dette desværre ikke lade sig gøre.
Ønske fra KBL om nedsættelse af kontingent for indeværende år
KBL har grundet stor medlemsnedgang i 2009 og deraf medfølgende
manglende indtægter udtrykt ønske om kun at skulle betale kontingent for det
nuværende antal medlemmer.
Sagen blev drøftet, og der var enighed om, at det var en uheldig situation for
klubben. Bestyrelsen ser sig desværre ikke i stand til at fravige lovene, men
situationen taget i betragtning kan klubben få henstand og lave en
afdragsordning for det beløb, der overstiger det faktiske medlemstal.
Træningslejr i Spanien
Køge Bskl. har sendt en ansøgning om tilskud til en træningslejr i Spanien for
skytter og voksne til tilknytning til Kraftcenter Køge. Begrundelsen for
ansøgningen var bl.a. at DBSF ikke har haft udgifter til driften af kraftcentret,
der er betalt af Køge kommune.

RL

HJ

RL/SJ

RL

SJ

1.8

2

Der var enighed om, at DBSF’s økonomiske situation taget i betragtning, må en
sådan aktivitet ligge i centrets handlingsplan for året, og ansøgningen kan
derfor ikke bevilliges. De opfordres til at lade det indgå i deres aktivitetsplan for
2010.
KL følger endvidere op på, hvor kikkert og kamera som tidligere
ungdomstræner købte befinder sig.
Landsholdstøj
Der var enighed om, at der bør være en central styring af alt landsholdstøjet,
således at udelukkende EC skytter har eget landsholdstøj. Resten skal
opbevares ét sted og udleveres til holdleder på de enkelte ture, hvorefter det
returneres til det centrale sted igen. Dan Hansen fra Nykøbing F Bskl har tilbudt
at stå for det, hvilket bestyrelsen takkede ja til.
T-shirts med navn bliver skyttes egen ejendom, og der vil fremover blive en
egenbetaling på disse på 200 kr.
Budget 2010
RL indledte mødet d. 21.09 ved – sammen med SR – at redegøre for mødet
med TD, hvor de begge deltog. Alle forbund er blevet analyseret – og TD er
kommet frem til, at for at de fremover kan yde tilskud, skal sportsudøveren have
medaljepotentiale til hhv. OL og VM – dvs. de henvender sig nu til den
deciderede top elite. I vores tilfælde vil det betyde, at vi for recurve skal kunne
kvalificere os til OL deltagelse og for compound skal vi kunne opnå medaljer
ved VM. TD mener, at vi pt. har 3-4 recurve skytter og 2 compound skytter, de
vil yde tilskud til. Arbejde med subelite og talent er udelukkende DBSF’s eget
anliggende. TD yder ikke længere tilskud dertil.
TD mener, at for at vi kan nå målet, skal der bruges mellem 1-1,2 mio kr. og de
vil i 2010 yde et tilskud på 600.000 – Resten skal vi lægge. TD lægge herved op
til, at DBSF’s finansieringsdel ændres fra nu en fordeling på 35/65 – til på sigt
(2012) at være 50/50.
I de efterfølgende 3 timer blev sagen diskuteret igennem og forskellige
muligheder blev fremlagt.
Der var enighed om, at elitearbejdet SKAL fastholdes mindst frem til 2012 – så
må vi se, hvordan de nye tilskudsregler vil være. I den sammenhæng er vi
naturligvis også nødt til fremover at støtte talentarbejdet i forbundet. Da
ansøgningen til TD skal være modtaget i TD d. 1. november har den 1. prioritet.
Forbundets øvrige økonomi må således komme senere. Vi arbejder pt. på en
økonomisk løsning på i 2010 40/60 – i 2011 45/55 og i 2012 vil målet på 50/50
således være opnået.
NB (efterfølgende tilføjet): Ansøgningsfrist til TD er senere udsat til 15/11.
Derfor laves budget for forbundet samtidig.
Der var enighed om, at EC fortsat skal flyttes til Aalborg, idet det økonomisk er
mest ansvarligt.
For at kunne komme videre med fremtidsplanerne ser vi os desværre nødsaget
til her og nu at afskedige/ikke forlænge kontrakter på alle ansatte på EC i Århus.
Vi vil herefter arbejde frem mod en løsning, der kan indebære, at Henrik Toft
genansættes - dog med flere funktioner end kun landstræner for recurve elite –
og hvis der kan findes økonomi til at Allan Grønkjær kan fortsætte som
administrator vil dette være optimalt. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe,
der skal kigge på alle de økonomiske aspekter i det – og fremkomme med et
forslag – herunder muligheder for at øge DBSF’s indtægter.
Der indkaldes samtidigt til nyt bestyrelsesmøde d. 26.10 kl. 18.30 på Scandic
Odense – hvor bestyrelsen vil tage stilling til arbejdsgruppens forslag. Og vi må
forvente, at det vil blive nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært
forbundsmøde i 2009.
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Fortsat d. 26.10 i Odense:
RL fortalte kort om dagens møde med TD og status på ansættelserne på EC.
Bo Steimann er ikke interesseret i evt. genansættelse på andre vilkår, da hans
familiemæssige situation har ændret sig siden sidst. Han vil dog gerne hjælpe
ved ad-hoc opgaver.
Allan Grønkjær er positiv overfor det væsentligt reducerede job forslag, han er
blevet forelagt.
Henrik Toft har sagt ja til det forslag og den lønnedgang, han er blevet forelagt,
dog under forudsætning af, at EC bliver lagt i Aalborg, da han, med en
halvtidsstilling som landstræner for et EC i Århus, skal bruge alt for meget af sin
fritid på transport – og delen som ungdomstræner kommer jo i en stor del til at
foregå i weekends.
Arbejdsgruppens forslag til budgettet blev herefter grundigt gennemgået og
rettet til. Væsentligste ændring er forslag om kontingentforhøjelse for
•
•

U19 - tidligere 205 kr. årligt – nu 300 kr. og
Voksne – tidligere 265 kr. årligt – nu 400 kr.

Dvs. en kontingentforhøjelse pr. person på ca. 10 kr. om måneden.
Der var efterfølgende en debat omkring budgettet og planerne for
Eliteafdelingen. Under henvisning til den tidligere trufne beslutning om, at
elitearbejdet og talentarbejdet skal fastholdes frem til 2012, blev det vedtaget, at
det er det forslag, bestyrelsen vil indkalde til ekstraordinært forbundsmøde
omkring.
Det ekstraordinære forbundsmøde vil blive lørdag d. 14.11.2009 kl. 10.00 på
Danhostel Svendborg. Indkaldelse udsendes hurtigst muligt.
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