Referat af bestyrelsesmøde d. 15. maj 2010
Til stede:

Rolf Lind (RL)
Søren Holdt Jensen (SHJ)
Steen Jørgensen (SJ)
Klaus Lykkebæk (KL)
Hans Lassen (HL)
Lillian Gammelmark (LG)
Jan Jager (JJ)
Bjarne Strandby (BS)

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
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DAGSORDEN
Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Godkendt via mail af tidl. bestyrelse.
RL bød den nye bestyrelse velkommen og orienterede generelt om bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens måde at arbejde på.
F.U.
Udvalget består nu af SJ, SHJ og RL – Der har ikke været afholdt møder.
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Tages løbende
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
RL orienterede om det netop afholdte årsmøde i DIF, hvor SHJ og RL deltog.
Ved mødet deltog den nye Kulturminister, og der blev ikke talt om yderligere
besparelser på idrætten.
Der var 3 punkter, som har speciel interesse for os:
• God foreningsledelse – DIF vil have indført struktur omkring forbundenes
ledelse – og her lever vi op til langt det meste – der kan blive tale om små
tilretninger.
• IT-løsning – DIF vil indføre brugerbetaling på brugen af Idrætssystemet. Det
vil for DBSF medføre en stor, ikke budgetteret udgift allerede fra 2011,
hvorfor der var enighed om, at der skal findes en alternativ løsning. SHJ
tager kontakt til Karsten Weikop mhp. dette.
• DIF vil indføre ny form for medlemsregistrering, hvor ALLE personer, der
har været inde omkring en forening i løbet af året, nu skal registreres ved
medlemsindberetningen.
Der var enighed i bestyrelsen om, at det vil medføre problemer for
klubberne, da disse tal benyttes til opkrævning af kontingent til forbundet.
Bestyrelsen blev herefter enig om, at der fremover skal indberettes 2 tal ved
indberetningen: Et til DIF, med ALLE medlemmer over det foregående år –
og et til DBSF, til brug ved indberetning af aktuelle medlemstal – til brug ved
opkrævning af kontingent.
Team Danmark
Vi har nu modtaget den ekstra bevilling til web-baseret træning
FITA
Ovenpå den store succes med World Cup finalen i Nyhavn er DBSF af SportEvent
Danmark og WoCo (Wonderful Copenhagen) blevet opfordret til at lægge
ansøgning om at få VM i 2015 til København. Det vil blive uden omkostninger for
DBSF, idet ovennævnte m.fl. dækker stævnet økonomisk.
Der var enighed i bestyrelsen om, at vi vil arbejde videre med det – og der vil blive
nedsat en styregruppe bestående af RL, SJ, samt en repræsentant fra hhv. WoCo
og SportEvent Danmark. Styregruppens sammensætning er uafhængig af
nuværende og kommende bestyrelsesposter.
I forbindelse med afholdelse af WC Finale har FITA ændret reglerne, således at der
nu stiles med de 8 deltagere i hver kategori – de 7 bedste samt 1 fra værtslandet.
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EMAU
RL orienterede om den kommende EMAU kongres, hvor han og KL deltager. Vi vil
her især begynde at markedsføre vor ansøgning om VM – ligesom Nykøbing F har
indsendt ansøgning om afholdelse af EM Ude for Ungdom i 2012.
Andet
Sponsorarbejde – OK Benzin: Henrik Rasmussen har fremsendt en ansøgning til
OK omkring et benzin kort. Der afventes fortsat svar fra OK Benzin.
MyBow – RL har haft korrespondance med Duncan Hooper fra Lavia Odense
omkring implementering af MyBow under DBSF. Der var enighed om, at Duncan
gør et godt arbejde for bueskydning. Omkring tildeling af midler fra MyBow til skytter
var enighed om, at MyBow godt kan sætte nogle kriterier for, hvad eventuelle
sponsorpenge skal benyttes til, men at de faktiske bevillinger fagligt skal ligge
under DBSF’s eliteudvalg.
Sportschef Allan Grønkjær vil tage kontakt til MyBow, og Jan Jager bliver
kontaktperson i DBSF.
Målsætning og udvikling
Intet at bemærke
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
SJ gennemgik forbundets budget, dets opbygning og indhold og gennemgik
herefter den aktuelle balance.
Budget for resten af året
SJ redegjorde for budgettet og regnskabet som det pt. ser ud.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
Opfølgning på trænersituationen – KL forklarede at Ole Gammelgaard (OG) og
Allan Grønkjær (AG) er i gang med at etablere trænerteams for både recurve og
compound. SJ henstillede til, at lønninger og økonomi holdes i stram snor.
Opfølgning på web-træning – Skytterne er blevet bedt om at følge op på det.
Opfølgning på samlinger – ungdom – compound/recurve senior – Der har været
afholdt bruttosamlinger, samt storsamlinger i Øst. RL opfordrede til, at der sker en
opprioritering af talentarbejdet - herunder storsamlingerne i Vest.
Træning for EC skytter – bosat i Århus – Der arbejdes pt. på at skaffe
træningssteder for de skytter, der ikke er flyttet med EC til Aalborg.
Kontorhold hos AG – AG har fremlagt et oplæg til dækning af økonomien omkring
placering af EC Sekretariat hjemme hos ham – Det blev godkendt, ligesom der var
enighed om, at DBSF fremover betaler for AG’s mobil og internet – mod at han
opkræves medieafgift.
Elitecenter – En enig bestyrelse gav sin opbakning til, at EC nu placeres i Aalborg
jf. OG’s anbefalinger. Der udarbejdes endelig kontrakt.
Aalborg Bskl. har anmodet om tilladelse til at købe diverse udstyr fra det gamle EC i
Århus for 15.000 kr.
- Bestyrelsen var enig heri – så længe der blot tages forbehold for, at de
tilbageblivende skytter skal have de nødvendige ting, for at få deres træning til at
fungere. AG tager kontakt til Aalborg.
High-speed kameraet blev i sin tid erhvervet til en pris af 75.000 kr. – i de
mellemliggende år er det blevet muligt at købe tilsvarende for ca. 5.000 kr. Der var
enighed om, at dette forbliver DBSF’s ejendom, og at det udstationeres i Aalborg,
hvor det kan bruges af de skytter, der er tilknyttet elitecentret ligesom det evt. kan
lånes af gæstende skytter.
General orientering fra Eliteudvalget – BS efterlyste, at klubformænd bliver
orienteret omkring udtagelser. KL svarede hertil, at det fremgår af hjemmesiden,
men at man godt kan indføre, at de skrivelser der sendes til skytterne omkring
udtagelser fremover også sendes til alle klubber til orientering.
Breddeudvalget
Generel orientering – HL orienterede omkring status i Breddeudvalget. De arbejder
pt. med at få nogle trænerkurser stablet på benene i løbet af efteråret. RL oplyste i
den sammenhæng at der er aftale med HT om at han gør oversættelsen af Kim’s
bog færdig, så den kan indgå i materialet.
NUM 2010 og 2011 – Danmark yder som tidligere nævnt tilskud til
deltagerbetalingen i år i Sandefjord i Norge, idet målsætningen er at få så mange
som muligt af sted. I 2011 afholdes det i Danmark som et samarbejde mellem flere
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klubber i det nordlige Sjælland.
Sommerlejr – Afholdes i år i Hillerød
Klubbesøg – Lillian Gammelmark er ny ansvarlig – og vil snarest udsende nye
lister.
Lovudvalget
Ajourføring af lovkompleks efter Forbundsmødet – HJ sender forespørgsel til
lovudvalget
Der var herefter en snak omkring muligheden for at overgå til de mere ”handy”
resultattavler ved skiverne fra FITA der kan erhverves i stedet for det nuværende
”flip-over” system. Det nye kan erhverves gennem Danage. Der var enighed om, at
vi bør erhverve disse til vores resultatformidlingssystem. KL beder Dan Hansen om
at tage sig af det.
Lovudvalget bedes endvidere checke, hvor mange dommere, der skal være til et
stævne jf. FITA’s bestemmelser – og vende tilbage med den oplysning.
Dommerudvalget
Buebaners sikkerhedsgodkendelse – JJ blev valgt til ny ansvarlig fra bestyrelsen.
SJ videresender diverse filer til ham.
Svar til Nørre Snede – RL orienterede om det sendte svar til Nørre Snede vedr.
valg af dommere. Det er understreget at klubber ikke kan forlange bestemte
dommere til deres stævner.
Der var drøftelser omkring bl.a. antal dommere til et mesterskab /alm. stævne i 3D.
Fita har regler om antal dommere, men lovudvalget bedes vurdere om vore regler
skal være tilsvarende Fita’s, eller om vi skal have særlige danske regler f.eks. ved
3D stævner, der ikke er mesterskaber. Dette skal ses i lyset af at dommerne ved
3D stævner ikke medvirker ved pointbedømmelse. Bjarne bedes taget dette op i
lovudvalget.
Andet
Vi har fået en ny klub – Fredericia Bue Klub, der vil blive indstillet til endelig
optagelse på det kommende forbundsmøde.
HJ redegjorde for, hvorfor referatet af Forbundsmødet endnu ikke er udsendt,
hvilket skyldes problemer med lydfilen samt arbejdspres i både sekretariatet samt
hos formanden – og senest dirigenten ved mødet.
Regionerne
Sjælland
Intet at bemærke
Jylland
Intet at bemærke
Fyn
Intet at bemærke
Andre emner
Intet at bemærke
Bordet rundt, eventuelt
HJ sender ansøgning til DIF, for at få godkendt Felt 3D som et DM
Aalborg får tildelt DM Ude for Ungdom i 2011, Århus DM Ude for Senior 2011 – og
HJ sætter nyhed på hjemmesiden om, at vi mangler vært for afholdelse af DM Inde
Ungdom 2011 – samt Arrowhead og Skovrunden i 2010 – Svar udbedes inden
31.5.2010.
Der var enighed om, at der til næste forbundsmøde stilles forslag om, at der ikke
længere afholdes DM i Arrowhead samt FBM i Skovrunden

Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 29. august kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.
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