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Referat af bestyrelsesmøde d. 22. januar 2012  
  
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) 
 Allan Grønkjær (AG)  
  
 Helle Jakobsen (referent) (HJ) 
 
 DAGSORDEN  
1 Udsendte referater  
1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  
 Referat af tidligere møde blev formelt godkendt  
1.2 F.U.  
        Ingen møder siden sidst  
1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  
 RL oplyste, at det har været et rigtigt flot år med mange priser og nomineringer 

for dansk bueskydning. Der vil i det kommende nr. af Bueskydning komme en 
artikel herom, men det kan eksempelvis oplyses, at Stephan Hansen fra 
Nykøbing F har modtaget pris på 16.000 kr. for Årets Idrætspræstation i 
Guldborgsund kommune og Herre Recurve landsholdet (Mads, Johan og Niels) 
har fået pris på 25.000 kr. ved Årets Sportsgalla i Randers. 

 

2 Orientering (ved formanden)  
2.1 DIF / DOK  
 RL refererede fra DIF-seminar om omkring lederrekruttering m.v. Han henviste 

især til 2 væsentlige punkter, der var kommet frem her.  
Vigtigheden af at uddelegere ansvar og lederskab til de unge i foreningerne. 
Dette kan evt. ske ved at gøre dem til ad-hoc ledere for diverse projekter – og 
ved at inddrage dem og lade dem fortælle, hvad DE ønsker skal ske, f.eks. ved 
samlinger. 
Flere og flere forbund er i stedet for at have valgte medlemmer i diverse udvalg, 
begyndt at udpege personer til ad-hoc opgaver under udvalget. Dette giver 
større mulighed for at finde personer der vil hjælpe, da opgaven er konkret og 
afgrænset. Erfaring fra andre forbund er, at det giver mere dynamik i 
udvalgsarbejdet. Der var enighed om, at dette tiltag allerede nu kunne 
iværksættes i breddeudvalget for at få gang i nogle planlagte aktiviteter. 
Kommunikation til medlemmer og til de involverede er i denne sammenhæng 
meget vigtig, så man kan følge med i hvad der sker i forbundet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HL 

2.2 Team Danmark  
 Bevillingen for 2012 til elitearbejdet er gået igennem. Ansøgningen blev 

udarbejdet i samarbejde med vores TD konsulent, og vægten ligger naturligt på 
recurve damer pga. OL kvalifikationen, men også andre tiltag er der penge til.  
 

Vedr. TD’s nye støttekoncept for 2013-2016 oplyste RL, at DBSF stort set er 
enig i indholdet. Egenfinansieringen kan dog blive et problem, hvis f.eks. TD 
ønsker, at det fremover skal være en 50/50 fordeling, hvor vi pt. ligger omkring 
60/40.  
 

Forbundene kan fremover inddeles i tre støttegrupper:  
1. Verdenselite 
2. International elite 
3. Projektstøtte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DBSF finder det realistisk at blive placeret i gruppe 2, idet vi mener, at vi lever 
op til alle de kriterier, der er opstillet for denne indplacering, dog måske bortset 
fra finansieringen. 
 

Et interessant aspekt er, at TD måske vil fokusere lidt mindre på OL, og dermed 
også inddrage EM og VM’er i resultatmålene. Dette kan blive til fordel for 
compound, men man skal i den sammenhæng være opmærksom på, at der evt. 
åbnes mere op for idrætsgrene, der ikke er OL-discipliner, og konkurrencen for 
at få tilskud derfor bliver hårdere. 
RL har indsendt høringssvar vedr. støttekonceptet, hvori det økonomiske 
aspekt kommenteres. 
 

Der var enighed om, at DBSF vil stoppe det videre medlemskab af Elitekurs,  
 

Der blev forespurgt til, hvordan det går med DBSF’s Træningsportal. AG oplyste 
i den sammenhæng, at det har været en del sværere end forventet, at få den til 
at fungere i bueskyttesammenhæng. Det er nu lykkedes i et vist omfang, men 
stadig ikke godt nok til, at den kan åbnes op for alle skytter. AG oplyste, at han 
håber, der vil være styr på den, således at den kan komme ud samtidigt med, at 
ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept) bliver færdigt. 
AG vil skrive om det i et kommende blad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
RL 

 
 
 
 
 
 
 

AG 

2.3 WA (Tidligere FITA)  
 Intet at bemærke  
2.4 EMAU  
 KLY redegjorde for status på EM for ungdom til sommer. 

Det kan efterfølgende oplyses, at KLY er blevet kontaktet af EMAU mhp at 
forlænge mesterskabet med 1 dag. Den officielle træning starter således nu d. 
2. juli. Det medfører, at de skytter der deltage i NUM i Sverige skal tage direkte 
fra Sverige til Nykøbing F. RL vil nævne dette til møde i NBU. 

 
 

RL/KLY

2.5 Andet  
 Nordisk møde vil i år foregå i dagene d. 25.- 26. februar i Oslo. Der var enighed 

om, at kun RL deltager. RL efterlyste emner, der kan tages op. AG bad ham 
tage en debat om, hvilket niveau de øvrige lande ønsker, at den fælles nordiske 
ungdomslejr skal være på. Der var enighed om, at Danmark ønsker det skal 
være på Top Bredde niveau. Der var endvidere enighed om, at Danmark stadig 
ønsker at støtte den nordiske idé, der bør dog tages højde for økonomi. 
Såfremt der er øvrige ønsker bedes disse sendt til RL. 

 
 
 
 
 
 

ALLE 
3 Målsætning og udvikling  
 Diverse budgetforslag 2013-2016, herunder visioner for årene 

I forbindelse med TD’s ændrede støttekoncept og forbundets økonomi i øvrigt 
fremlagde RL 2 forskellige økonomiske scenarier – et ’ideelt’ og et ’muligt’. Der 
er i begge lagt op til, at DBSF i 2013 skal have en udviklingskonsulent, da der 
er enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt, at der nu begynder at ske noget 
omkring rekruttering og fastholdelse af medlemmer, samt øvrig hjælp til 
klubberne, samt bedre udnyttelse af DIF’s fordelingsnøgle. 
Efter at have gennemgået begge modeller var der enighed om, at der arbejdes 
videre med den ’mulige’ budgetmodel. RL vil rette oplægget til, således at det 
kan fremsendes til klubberne ifm. dagsorden til Forbundsmødet.  
 

Sponsorarbejdet i DBSF 
JJ redegjorde for status og nye sponsorater. Der arbejdes pt. med en model, 
hvor vi kan forsøge at ”sælge” DM’er. DM kontrakten skal i denne 
sammenhæng opdateres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RL 
 

 
 
 

JJ 

4 Kassereren  
4.1 Perioderegnskab/budgetopfølgning  
 Årsregnskabet for 2011 er færdigt. Mangler pt. kun formandens bemærkninger. RL 
4.2 Budget for resten af året  
 Pt. intet at sige om 2012. Budget 2013-2016 er taget under ovenstående punkt.  



 
5 Opfølgning på udvalgsarbejde  
5.1 Eliteudvalget  
 Skydehuset i EC i Aalborg har fået lagt isolering ind, således at det nu holder på 

varmen. 
 

5.2 Breddeudvalget  
 HL arbejder jf. afgørelse i pkt. 2.1 videre med ad-hoc udvalg.  

HL oplyste, at der nu er 2 trin kurser i februar, ligesom Arcus har et kursus med 
Henrik Toft omkring Basic Skills. Mentalkursus m. Jakob Freil er på vej  

 

5.3 Lovudvalget  
 Lovændringsforslagene til det kommende Forbundsmøde blev gennemgået. 

Bestyrelsens indstillinger vil fremgå af materialet, der udsendes med 
dagsordenen. 
 

Bestyrelsen kan godkende forslag til Etisk kodeks for DBSF (Code of Conduct). 
SJ og RL gennemgår bestyrelseshåndbogen efter Bjarnes tidligere oplæg til 
ajourføring. 

 
 
 
 

SJ 

5.4 Dommerudvalget  
 Behandles ikke på dette møde  
5.5 Andet  
 Tildeling af DM og SM 

LG har tildelt SM Inde de næste 3 år til Hillerød 
2013: DM Inde Ungdom går til TIK, DM Ude Senior/Masters går til Aalborg, 3D 
går til Frederiksværk. Der efterlyses klubber, der kan afholde DM Inde Senior 
og DM Ude Ungdom. 
 

3D dyr 
SJ har dialog i gang med Nr. Snede og Kongskilde omkring DBSF’s dyr. LG 
sender mail med oplysninger om, hvem der fremover forestår kontakten til og 
driften af Kongskilde 
 

Forbundsmøde 
Kandidater til ledige poster samt hædersbevisninger blev drøftet. 

 
 
 

HJ 
 
 
 
 

SJ/LG 

6 Regionerne  
6.1 Sjælland  
 Intet at bemærke – Regionsrepræsentanter vil snarest indkalde til reg. møde  
6.2 Jylland  
 Intet at bemærke – Regionsrepræsentanter vil snarest indkalde til reg. møde  
6.3 Fyn  
 Intet at bemærke – Regionsrepræsentanter vil snarest indkalde til reg. møde  
7 Andre emner  
 Intet at bemærke  
8 Bordet rundt, eventuelt  
 Intet at bemærke  
 
Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 1. april 2012 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby. 
 
 
Referent: Helle Jakobsen 
 
 
 
  


