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Referat af bestyrelsesmøde d. 21. november 2010  
  
Til stede: Rolf Lind (RL)  
 Søren Holdt Jensen (SHJ) 
 Steen Jørgensen (SJ)  
 Klaus Lykkebæk (KL) 
 Lillian Gammelmark (LG) 
 Jan Jager (JJ) 
 Bjarne Strandby (BS)  
  
 Helle Jakobsen (referent) (HJ) 
 
Afbud: Hans Lassen (HL) 
 
 DAGSORDEN  
1 Udsendte referater  
1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  
 Formel godkendelse af referat af sidste møde – Godkendt.  
1.2 F.U.  
        Ingen møder siden sidst  
1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  
 Tages løbende  
2 Orientering (ved formanden)  
2.1 DIF / DOK  
 Intet at bemærke  
2.2 Team Danmark  
 RL orienterede om det for nyligt afholdte styregruppemøde med TD. 

Styregruppen består fra TD af Michael Andersen (direktør), Nicolaj Holmboe 
(konsulent) og fra DBSF af Ole Gammelgaard, Allan Grønkjær og Rolf Lind. 
Mødet gik godt, og TD’s indstilling vil være, at vi får som ansøgt. Derudover 
blev det bemærket, at TD er yderst tilfredse med samarbejdet med DBSF, hvor 
vi får stor ros for bl.a. fremlæggelser og planlægning. 

 

2.3 FITA  
 RL orienterede herefter fra FITA’s council-meeting i Istanbul, hvor han sammen 

med WoCo og SportEvent Danmark havde præsenteret Danmarks bud på VM 
2015. Fremvisningen var gået perfekt. Efter Polen havde fremlagt deres bud, 
havde FITA’s bestyrelse voteret – og valget til værtsnation for VM 2015 faldt 
herefter på Danmark. 
En af de første opgaver bliver at få styr på Hotel og Venue aftaler. WoCo vil 
forestå dette.  
DBSF har nedsat en styregruppe, der består af Karsten Weikop, Sanne 
Rahbek, Kasper Hovgaard (HC), Steen Jørgensen og Rolf Lind. En af de 
vigtigste opgaver for denne gruppe bliver at redegøre for, hvilke opgaver der vil 
være, og hvem der skal varetage hvad. 
For at DBSF’s bestyrelse hele tiden skal være opdateret på status, vil status på 
VM fremover fremgå som et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RL 
2.4 EMAU  
 KLY orienterede herefter om status for EM Ungdom 2012. Der er som tidligere 

nævnt styr på hotel og mad. De har fået tilbud på kørsel, men vil vente med 
dette til senere. Endeligt mangler venue for finalebanen at blive endeligt 
godkendt, men det skulle være en formalitet. 

 
 
 

KLY 
2.5 Andet  
 RL oplyste, at DBSF snart vil underskrive kontrakt med ClubPeople omkring nyt 

medlemsstyringssystem – i stedet for DIF’s. Vi har fået tilskud fra DIF på 43.000 
kr. Regningen skal enten betales i indeværende år – eller afsættes i 
regnskabet. 

 
 

HJ 
 



MyBow har indsat overskud for indtægter på DBSF’s konto. Eliteudvalget vil på 
deres førstkommende møde tage stilling til, hvorledes pengene fremover skal 
fordeles – ligesom de vil tage en snak med MyBow omkring ranglister – og 
hvorledes der skal linkes til dem, idet DBSF kun har én officiel hjemmeside. 

 
 

KLY/HJ 

3 Målsætning og udvikling  
 I forlængelse af JJ’s ønske ved sidste møde, er det blevet aftalt, at SHJ vil lede 

arbejdet med at udarbejde visioner for DBSF for de næste 5 år – herunder mål, 
midler etc. Der blev senest udarbejdet en vision for ca 9 år siden – disse findes 
frem og sendes til bestyrelsen til orientering – og bruges som 
baggrundsmateriale. 
Heri skal bl.a. udarbejdes planer for, hvad VM 2015 kan bruges til. Hvordan 
udvikler vi eliten, finder sponsorater – f.eks. til hold (ikke navngivne personer) 
etc. 
Bestyrelsen skal være overordnet ansvarlig – men det vil blive nødvendigt at 
nedsætte diverse ad-hoc udvalg til de forskellige opgaver, der må komme. 
Der er kommet en forespørgsel fra Århus, hvori de udtrykker interesse for lave 
kraftcenter der. Der var enighed om, at der bør være et kraftcenter i Jylland – 
og at Århus vil være et godt sted at placere det. RL vil sende Århus 
redegørende mail.  

 
 

SHJ/HJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RL 

4 Kassereren  
4.1 Perioderegnskab/budgetopfølgning  
 Regnskabet ser fint ud. Vi ser ud til at komme ud af 2010 med et overskud.  
4.2 Budget 2011 og 2012  
 SJ gennemgik budgettallene – og efter lidt justeringer blev det godkendt. 

Revisionen har udtryk ønske om, at det hensatte beløb til ungdomsarbejde 
(Donation på kr. 40.000 fra Aalborg i 2005) snart bliver aktiveret. Der var 
enighed om, at det vil indgå i arbejdet op til Ungdoms EM i 2012 – som hjælp til 
ekstratræning. RL vil skrive orienterende mail til Aalborg herom. 

 
 
 
 

RL 
5 Opfølgning på udvalgsarbejde  
5.1 Eliteudvalget  
 KLY orienterede om status for elitearbejdet. Der er møde i Eliteudvalget i den 

kommende weekend.  
Det er nu konfirmeret, at det er ved VM i Torino i 2011, at den helt store 
udtagelse til OL 2012 vil ske. Skulle det ikke lykkes her, vil der være yderligere 
et kvalifikationsstævne efter VM. Vi satser på at få et hold med til OL, idet 
skytterne her så automatisk vil deltage i den individuelle skydning. 
Der var enighed om, at det vil være en god idé, hvis Sportschef Allan Grønkjær 
fremover deltager i bestyrelsesmøder. RL vil orientere AG herom. 
Der har fra Elitecentret i Aalborg været fremført spørgsmål til, hvorledes diverse 
træningslejre, der placeres der, skal finansieres, idet de som udgangspunkt ikke 
hører under kontrakten.  Der var enighed om, at når det drejer sig om danske 
skytter, der ikke er EC skytter, betaler DBSF det samme tilskud, som der 
betales til andre klubber for slid af materiale (beløbet tages fra det eksisterende 
budget for disse samlinger). Men der betales ikke tilskud for inviterede 
udenlandske skytter, idet det der er tale om en form for udveksling mellem 
landene, og når danske skytter træner i udlandet, slider de ikke på EC’s skiver.  
Det bør i denne sammenhæng også præciseres, at når samlinger i øvrigt 
placeres i Aalborg, så er der tale om, at det er en klub - og ikke EC - der stiller 
sine træningsfaciliteter til rådighed.  

 
 
 
 
 
 
 

RL 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLY 

5.2 Breddeudvalget  
 HL havde med baggrund i sit fravær fremsendt en redegørelse over, hvad 

Breddeudvalget har foretaget sig siden sidst – herunder tilskud til diverse 
arrangementer, igangsætning af opdatering af brochurer, træner kurser etc. 
Mht. klubbesøg går det stille og roligt fremad. SHJ skal være obs på at tage 
ønsker/konklusioner af disse med i sit oplæg til DBSF’s fremtidige visioner. 

 
 
 
 

SHJ 
5.3 Lovudvalget  
 De indkomne forslag blev gennemgået.  



 
5.4 Dommerudvalget  
 RL ønskede vores internationale dommere tillykke med deres tildelte opgaver. 

Der foreligger nu svar og godkendelser på alle udendørs baner. Ros til JJ for et 
veludført arbejde. JJ har udarbejdet en skrivelse, som, når den er blevet rettet 
til, skal sendes ud til alle klubber samt lægges på hjemmesiden. 

 
 
 

JJ/HJ 
5.5 Andet  
 Ved. Forbundsmødet 2011 er der nu kommet svar fra alle, der er på valg. 

 

Udvalg Post Navn Genopstiller 
Bestyrelsen Formand Rolf Lind Ja 
Bestyrelsen Økonomiansvarlig Steen Jørgensen Ja 
Bestyrelsen Breddeudvalgsformand Hans Lassen Ja 
Bestyrelsen Best. Medlem Jylland Bjarne Strandby Ja 
Bestyrelsen Best. Medlem Fyn Jan Jager Ja 

Bestyrelsen 
1. Suppleant (Reg. 
Medl.) Kasper Hovgaard Ja 

Bestyrelsen 
2. Suppleant (Reg. 
Medl.) Vakant  

Eliteudvalget Medlem Dan Hansen Ja 
Breddeudvalget Medlem Jørgen Graff-Nielsen Nej 
Lovudvalget Formand Flemming Skjoldborg Ja 
Dommerudvalget Formand Otto Zebitz Nej* 
Dommerudvalget Formand Øst Jane Sigil * 
A og O Udvalget Medlem Bjarne Jensen  Ja 
A og O Udvalget 1. Suppleant Karsten Weikop Ja 
Interne revisorer Intern revisor 2 Birgitte Clausen Ja 
Interne revisorer Intern revisor 1. suppl, Else Bomholt Nej** 
Interne revisorer Intern revisor 2. suppl. Sanne Rahbek Ja** 

  
* Da Otto Zebitz ikke ønsker at genopstille, ønsker dommerne at indstille Jane 
Sigil til posten som dommerformand. Hendes nuværende plads som formand 
for de østlige dommere bliver således ledig – og øst-dommerne indstiller 
Michael Sigil til den ledige post. 
 
** Da Else Bomholt ikke ønsker at genopstille, vil Sanne Rahbek således 
indtage hendes plads, hvorfor posten som Intern revisor 2. suppleant derfor er 
ledig. 

 

6 Regionerne  
6.1 Sjælland  
 Intet at bemærke  
6.2 Jylland  
 Intet at bemærke  
6.3 Fyn  
 Intet at bemærke  
7 Andre emner  
 Hædersbevisninger – blev gennemgået 

DM tildelinger og fremtidig procedure – Der har tidligere været problemer med 
at få besat DM’erne. Der er nu sket det glædelige, at det ikke længere er et 
problem, og bestyrelsen var derfor enige om, at vi vil gå tilbage til tidligere tiders 
procedure – og indfører derfor ansøgningsfrist – d. 1. februar året inden. 

 
 
 
 

HJ 
8 Bordet rundt, eventuelt  
 Intet at bemærke  
 
Næste bestyrelsesmøde sat til 26. februar 2011 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby. 
 
 
Referent: Helle Jakobsen 


