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David Hauge (DH)
Bjarne Strandby (BS)
Lillian Gammelmark (LG)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)
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Steen Jørgensen (SJ)
Sanne Rahbek (SR)

DAGSORDEN
Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Er godkendt via e-mail
Forbundsmødet
Hædersbevisninger
RL forespurgte, om der var andre indstillinger til hædersbevisninger end de, han
havde foreslået. Da der ikke var det, blev det vedtaget – HJ sender invitation til
de pgl.
Der er ikke indstillet nogen personer til Forbundets nåle.
Forbundsmødet i øvrigt
Der er på nuværende tidspunkt styr på op- og indstillinger, bortset fra en Intern
revisor, da Mette Klingenberg desværre ikke længere kan fortsætte.
Derudover har vi fået en ny klub – Christiansfeld.
Mybow
DBSF er blevet kontaktet af Mybow med anmodning om at komme på DBSF’s
stævnekalender, hvilket bestyrelsen ikke mente, kunne lade sig gøre, da det
ikke er en klub under DBSF. Efter at have set nærmere på konceptet i Mybow
var der enighed om, at det må være at betragte som en organisation ved siden
af DBSF uden demokratiske spilleregler (overskuddet går til enkelte skytter
udvalgt at en selvudnævnt ledelse og ikke af forbundsmødet ligesom andre
forhold strider mod forbundets interesser).
Da ethvert initiativ til støtte for bueskydning i princippet er godt blev det besluttet
at RL vil tage kontakt til dem og undersøge om der kan etableres et samarbejde
i DBSF regi.
Klubbesøg
De fleste bestyrelsesmedlemmer er påbegyndt deres samtaler med klubberne –
og de resterede vil påbegynde deres snarest. Målet er, at de fleste klubber skal
være besøgt inden forbundsmødet. Referater sendes ind til Helle.
Øvrige emner
Behovet for en virtuel klub blev kort drøftet – måske et emne, der senere skal
gøres noget ved.
Bladet Bueskydning – Alle udtrykte stor tilfredshed med det nye blad.
A&O Udvalget har truffet afgørelse i sagen fra Middelfart. Det blev drøftet,
hvorvidt det skal være offentligt tilgængeligt. RL mente, at af hensyn til
enkeltpersoner, bør det ikke være det. HJ sender det til bestyrelsen til
orientering.
RL orienterede fra Nordisk Møde i Göteborg:
Arrowhead er blevet nedlagt som nordisk disciplin. Danmark forsøgte at
overtale de øvrige lande til at indføre 3D – men Sverige og Norge mente ikke, at
der var interesse nok for det. NUM vil således fremover kun afholdes som
Skivestævne. (Helsinge, der skal afholde NUM i 2011 er informeret herom, og
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overvejer pt., hvorvidt de så fortsat vil afholde stævnet. Såfremt de ikke vil det,
har Aalborg Bskl udtrykt interesse for at få stævnet. De er informeret om, at
andre klubber også vil få mulighed for at søge det).
De øvrige nordiske lande har også taget FITA’s nye klasser til sig – Norge har,
for ensartetheden, valgt at bruge de samme alderstrin som Danmark – således
at Kadet går fra 13-15, FITA Kadet fra 16-17 og FITA Junior fra 18-20
Der blev endvidere opfordret til, at vi sender vore unge dommere med til NUM –
evt. som holdledere el. lign.
Der vil blive afholdt nordisk dommerkonference i Sverige i okt./nov. 2011
Der vil blive afholdt fælles nordisk træningssamling for subelite ungdommen i
Göteborg til efteråret. 10-15 unge pr. land vil blive inviteret – I Danmark
forventer vi, at deltagerne vil blive indstillet af ungdomstrænerne.
RL mailer referat til HJ – til at lægge på hjemmesiden.
Nykøbing F vil gerne afholde EM ude i 2012 – KL mailer ansøgning med bilag til
gennemlæsning til RL. Såfremt de får det tildelt, skal der udfærdiges kontrakt
mellem DBSF og Nykøbing F, der klart redegør for ansvarsforhold.
Felt 3D – der skal mere herom på hjemmesiden – bl.a. også om priser for leje af
3-D dyr etc. DH tager kontakt til den nye formand for feltudvalget – Lasse
Skovsager.
Århus Bskl. har søgt og fået tildelt DM for Unge Inde og DM for Senior Ude i
2012. HJ sørger for, hjemmesiden bliver opdateret med dette.
Elitesituationen og Ole Gammelgaards analyse
RL redegjorde kort for OG’s analyse, der er sendt ud til bestyrelsen til
gennemlæsning inden mødet. Den er blevet forelagt TD, der er meget positive
overfor det nye forslag til elitestruktur. Såfremt bestyrelsen siger god for
forslaget, vil det blive forelagt skytterne på et møde efter EM, hvor deres
holdning vil blive hørt (ND er som skytterepræsentant positivt indstillet) – og
såfremt skytterne også er positivt indstillet, vil analysen blive offentliggjort på
vores hjemmeside og siden drøftet under forbundsmødet.
RL oplyste, at det – for at undgå videre uro i forbundet – er vigtigt, at forslaget
støttes af enig bestyrelse.
Der var enighed om, at det som udgangspunkt, er et vellavet arbejde af OG, og
at der står rigtigt mange gode ting i det. Enkelte udtrykte betænkning ved, at vi
først fyrer Henrik Toft, og derefter ansætter ham på ny – selvom det er i en
anden funktion. Dette blev drøftet meget, ligesom OG’s forslag om at placere
Elitecentret i Aalborg – med mulighed for at skytter kan være tilknyttet UDEN at
bo der, blev drøftet.
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Alle var indforstået med vigtigheden af, at der nu falder ro over elitearbejdet, så
skytterne kan komme til at få ordentlige træningsforhold igen. Det forslag OG er
kommet frem til, er det, der ligger tættest på at kunne udføres indenfor en
nærmere tidsramme – og bestyrelsen stemte derfor JA til forslaget.
MHM havde dog så store betænkeligheder ved placeringen af EC i Aalborg og
forslaget om at ansætte Henrik Toft som talenttræner, at han ikke kunne sige ja
til det her og nu – men valgte at tage hjem over overveje det nærmere. MHN vil
give besked om sin endelige beslutning hurtigst muligt.
Næste bestyrelsesmøde er pt. ikke fastlagt.
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