Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2012
Til stede:
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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

Sanne Rahbek (SR)
Bjarne Strandby (BS)
Jan Jager (JJ)

DAGSORDEN
Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Referat af tidligere møde blev formelt godkendt
F.U.
Ingen møder siden sidst
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Tages løbende
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
Intet at bemærke
Team Danmark
RL orienterede sammen med AG om disciplinanalysen, der skal afleveres til TD
tirsdag.
Som udgangspunkt har TD vasket tavlen ren efter OL. De opererer nu med 3
kategorier:
• Projekt støtte (dvs. direkte støtte til enkelt individer)
• International Elite (her håber vi at ende)
• Verdensklasseforbund
Alle forbund er i den anledning blevet bedt om at udfærdige en disciplinanalyse.
TD vil herud fra vurdere, hvilken kategori vi skal indplaceres i. RL, AG og OG
skal til møde med TD fredag, hvor disciplinanalysen og ansøgningen skal
gennemgås.
Når det er blevet bestemt, hvilken kategori vi vil blive indplaceret i, skal der
herefter udfærdiges en masterplan, som skal forelægges TD’s bestyrelse i
december.
WA (Tidligere FITA)
RL orienterede om OL, som var en stor oplevelse. Pigerne gav rigtigt god PR
for sporten, og vi har fået en fantastisk mediedækning. De mål vi havde opstillet
med TD blev som udgangspunkt opnået, da pigerne nåede en top 8 i hold og
top 16 i den individuelle skydning.
EMAU
KLY orienterede om EM for Ungdom. De havde lidt startproblemer, men
herefter kørte alt, som det skulle. De har fået stor cadeau politisk i kommunen.
Andet
Intet at bemærke
Målsætning, udvikling og opsamlingspunkter
Der rykkes for manglende svar på opgaver, der blev uddelegeret ved sidste
bestyrelsesmøde.
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ATK har været sat lidt på pause gr. OL. Det meste materiale er færdigt til
gennemlæsning. Den mentale del mangler. Det samlede materiale inkl. billeder
og video forventes færdigt og udgivet til klubberne inden årets udgang.
Udviklingskonsulent – RL har været til møde med DIF omkring
udviklingskonsulenten. DIF ser helst, det bliver en fuldtidsstilling, og de er
tvivlsomme overfor, om det er hensigtsmæssigt at lave en løsning, hvor man
ansætter AG i en deltidsstilling som udviklingskonsulent – og ansætter ham til
den anden halvdel som sportschef for eliten. HL laver oplæg til stillingsopslag
og projektbeskrivelse (clearer det med RL og AG)
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
SJ orienterede om status for regnskabet. Der har i år været nogle problemer
med enkelte landsholdsskytters egenbetaling til udenlandske stævner. Det blev
understreget, at alle skytter fremover enten skal have betalt opkrævede beløb
inden afrejse eller have lavet en aftale omkring betalingen. Såfremt det skyldige
beløb ikke bliver betalt ved 1. rykker, vil skytten ikke blive udtaget til næste
stævne.
Budget for resten af året
SJ orienterede om budget proceduren: I løbet af oktober sendes hans forslag til
budget ud til bestyrelsen og udvalgsformænd. Udvalgsformændene skal
herefter gennemgå den del af budgettet, der vedrører deres område – påføre
rettelser og sende det tilrettede budget retur til SJ inden november, hvor det vil
blive gennemgået på det førstkommende bestyrelsesmøde.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
Eliteudvalgsmøder – Der vil meget snart blive indkaldt til et møde i
eliteudvalget, hvor også skytterepræsentanter vil blive inviteret. Her vil der bl.a.
blive evalueret over sæsonen 2012.
Bruttoholdsskytter vil endvidere snarest blive indkaldt til evalueringsmøde for
sæsonen 2012. Mødet vil forsøgt blive afholdt en hverdagsaften på Fyn.
Eliteseminar, fremtidigt elitearbejde og økonomi – RL redegjorde kort fra
seminaret, hvor eliteskytter og øvrige interesserede var blevet inviteret.
Formålet med seminaret var at få en diskussion af forbundets fremtidige
elitestrategi. SHJ vil sammenfatte de noter og bemærkninger, der er blevet
udfærdiget – og indsende dem til HJ til udsendelse til klubberne. Da
eliteudvalget endnu ikke har haft mulighed for at gennemgå oplæggene
indbyrdes, kan bestyrelsen ikke træffe nogen afgørelser endnu.
Forskellige økonomioplæg med baggrund i forskellige fremtidige elitescenarier
udarbejdet af AG og RL blev herefter gennemgået. Der var enighed om, at vi
skal følge det oplæg, der lægger op til, at DBSF kan blive godkendt som et
Internationalt Eliteforbund af TD.
Skrivelse fra skytte – Der var enighed om, at det ikke er en sag for bestyrelsen
at besvare, men hører under eliteudvalget. EU har i den pågældende
sammenhæng bestyrelsens opbakning. RL vil på EU’s vegne besvare skytten.
Breddeudvalget
HL orienterede for status på trænerkurser. Der har i år været afholdt et trin 2
kursus i Præstø. Derudover vil der blive afholdt et trin 2 kursus i Ribe i
september, ligesom der vil blive afholdt to trin 1 kurser i den nærmeste fremtid.
Det ene er allerede fyldt op, bliver i Odense – det andet kommer til at ligge på
Sjælland – og bliver nok i november.
Ad hoc grupper – 3D folder er færdig og lagt på hjemmesiden. Derudover er HL
i gang med at få udfærdiget en folder om bueskydning, der vil kunne lægges til
download på hjemmesiden.
Nordisk Ungdomssamling – Foregår i Norge i dagene 19.- 21. oktober. De
personer, der står for storsamlingerne, arbejder med det.
HL bestiller nye træneremblemer
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5.3

Lovudvalget
Lovændringer fra Forbundsmødet 2012 er lagt på hjemmesiden i udkast.

LOV

Lovændringer til Forbundsmødet 2013 afventer fortsat lovudvalget

LOV

Der var enighed om, at det ikke er nødvendigt, at klubmedlemmer orienterer
forbundet om deltagelse i internationale stævner. Lovudvalget bedes slette
dette i lovene.

LOV

Der var enighed om, at eftersom sponsorrestriktioner på tøj blev fjernet på det
sidste Forbundsmøde, er det ikke længere nødvendigt for skytter at sende
sponsoraftaler ind til godkendelse og underskrift hos Forbundet. Det bør i den
sammenhæng dog understreges, at skytter skal være opmærksomme på, at LOV/HJ
hvis de deltager i internationale stævner i klubtøj, skal tøjet overholde WA’s
regler. Lovudvalget opfordres til at tjekke op på det – og rette lovene til –
ligesom der informeres om det på hjemmesiden.
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Der har været udtrykt ønske om, at der skal være fotolinje ved danske stævner.
Der var enighed om, at dommerne kan give 1-2 fotografer lov til at bevæge sig
bag skytterne, men vi skal ikke indføre deciderede fotolinjer. KLY informerer
dommerformand.
Dommerudvalget
Der ydes ikke kørselstilskud til dommere ved Nordiske Mesterskaber – kun hvis
de foregår i DK. SJ informerer dommerformanden herom.
Andet
NUM vil i 2013 foregå i Finland.
A&O’s afgørelse om diskvalifikation. Diskvalifikationen blev slettet. Lovudvalget
bedes følge op på A&O udvalgets opfordring ved afgørelsen.
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Klubber med under 5 medlemmer. Regionsrepræsentanterne opfordres til at SR/BS/JJ
tage kontakt til dem og spørge til, om de evt. ønsker hjælp.
JJ
Hjemmeside – Der arbejdes med udvikling af hjemmesiden. JJ er
bestyrelsesansvarlig herfor.
Medlemsregistreringssystem – Der arbejdes med det. Bestyrelsesansvarlige er BS/JJ
BS og JJ
Rekordlister på hjemmesiden – Vi har én officiel rekordliste. Men der var
enighed om, at det kan være interessant at se, om landsholdsskytter topper på
de rigtige tidspunkter – herunder f.eks. internationale stævner. Om det ér dem,
der står for de fleste rekorder. En liste udelukkende med rekorder skudt af
landholdsskytter kan have interesse for eliteudvalget.
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Gebyrer ved deltagelse i DM. Der var enighed om, at § 2.1.3.4 - punktet vedr.
stævneafgifter - bør fjernes fra lovkomplekset.
Regionerne
Sjælland
Intet at bemærke
Jylland
Intet at bemærke
Fyn
Arcus har udtrykt ønske om at blive kraftcenter på Fyn – Da der endnu ikke er
taget stilling til endeligt budget og hvilke prioriteter vi foretager fremadrettet, kan
kraftcentrene endnu ikke realitet behandles. RL informerer Arcus.
Andre emner
Intet at bemærke
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke
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Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 11. november 2012 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.

