Referat af bestyrelsesmøde d. 30. juni 2013
Til stede:

Rolf Lind (RL)
Søren Holdt Jensen (SHJ)
Steen Jørgensen (SJ)
Klaus Lykkebæk (KL)
Hans Lassen (HL)
Sanne Rahbek (SR)
Jan Jager (JJ)

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk
E‐mail: info@bueskydningdanmark.dk

Helle Jakobsen (referent) (HJ)
Afbud:

Bjarne Strandby (BS)
Allan Grønkjær (AG)
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Velkomst og orientering fra formanden
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 om status på eliten. 3D rykker frem – senest har skytter vist gode
resultater ved stævne i Sverige. Herre Compound klarer sig flot internationalt. Dame
Recurve viser også gode takter – hvorimod det ikke ser så godt ud for Herre Recurve og
Dame Compound.
WA (Tidligere FITA)
Der er ikke de store punkter på dagsordenen på den kommende WA kongres, bortset
fra forslag om, at FITA runden for recurve nedlægges – og der i stedet kun skydes 70m
runder til officielle konkurrencer. Filosofien bag synes at være, at det skal være mere
tilskuervenligt – Eliminationerne skal overstås, så man kan komme frem til finalerne.
WAE (Tidligere EMAU)
Europæisk OL i Azerbaijan – TD vil kun satse på det, hvis det bliver kval til det ’rigtige’
OL, hvilket det ikke vil blive for bueskydning. Det kan derfor medføre, at såfremt
placeringen af arrangementet ikke passer ind med de øvrige stævner, vil vi måske blive
nødt til at sende et sekundært hold.
Andet
Konsekvenser af navneskift – Vi har lavet nyt brevpapir med det nye logo, hvor vi også
har påført DIF’s nye – for at vise vores tilknytning hertil. Vi skal derudover have lavet
nyt design til vores diplomer (HJ/AG) – og endeligt får vi lavet nye medaljer. De nye
medaljer blev fremvist – og der var enighed om, at de store skal benyttes til senior DM
– og de små til ungdom og regionsmesterskaber. KLY giver besked til Jysk Emblem. De
gamle medaljer vil blive afskrevet over de næste 3 år.
Målsætning, udvikling og opsamlingspunkter
Status på udviklingskonsulent – Vi mangler stadig at få lavet den endelige ansøgning til
DIF – og RL har derfor ansat Ole Gammelgaard til at udfærdige den. Udgiften herfor
tages fra det allerede budgetterede beløb til løn til udviklingskonsulent. Den forventes
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færdig i løbet af juli – så den kan afleveres til DIF efter sommerferien – og forhåbentligt
kan vi så ansætte en konsulent omkring oktober. Forventningen er, at vi ansætter en
heltidskonsulent, der som udgangspunkt skal arbejde for, at vi får flere medlemmer –
med de tiltag, der hører herunder. I den anledning forventer vi også at benytte os af
den nye mulighed for at træde ud af DIF’s fordelingsnøgle på visse punkter, således at
vi fortsat vil få det samme tilskud, selv om vi ikke gennemfører de pointgivende
aktiviteter. Betingelsen er, at vi i samarbejde med DIF har et projekt kørende f.eks.
med det formål at udvide vores medlemsskare. Det skal bl.a. ske ved en øget indsats
og hjælp til de klubber, der gerne vil udvikle sig.
Talent og Ungdomstræning – Der mangler et led fra Storsamlingerne til
bruttosamlingerne. Det vil hovedsagelig være yngre skytter, der befinder sig i dette
område, men det udelukker ikke seniorer. RL efterlyste en person/Ad hoc udvalg – der
SHJ
kunne forestå udviklingen af dette led. Det skal ske over sommeren, så det kan meldes
ud til efteråret. SHJ påtog sig opgaven. Den konkrete løsning af de træningsopgaver,
der skal ligge i dette led kunne være en opgave for kraftcentre, hvis det er muligt at
finde klubber, der vil påtage sig opgaven.
Vi skal ansøge DIF om DIF medaljer til Recurve/Compound Mix hold (vi kan kun søge til
HJ
de buetyper, der skydes med til EM/VM’er i skive).
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Da det forventede tilskud til talent og ungdom på 200.000 kr. fra DIF ikke udbetales
endnu – men afventer ansættelse af udviklingskonsulent – og evt. skal være en del af
det projekt, der aftales med DIF, efterlyser SJ oplysning om, hvor dette beløb skal
SJ
spares i regnskabet/budgettet. Beløbet er separat budgetteret på såvel indtægts‐ som
udgiftside, og Steen anmoder Allan om at præcisere, på hvilke konti beløbene indgår
på udgiftssiden.
Der skal ske en korrektion til placering af tilskud til Køge, så storsamlinger og
kraftcenter samles, således at kontoen er lettere at følge.
Budget for resten af året
Når der er blevet redegjort for ovennævnte punkter – ser det pt. fint ud.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
RL oplyste, at vi arbejder med at få et træningscenter på Brøndby Stadion, hvor der
både er træningscenter, hotel, fysioterapeuter etc. TD er positive overfor det.
Træningscenteret skal bruges til at samle eliteskytterne til træningssamlinger og ikke
som nyt elitecenter.
Udtagelsesprocedurer – I forlængelse af nedlæggelsen af udvalg ved Forbundsmødet
KLY
arbejder KLY nu videre med at lave et ad‐hoc udvalg, der skal forestå disse. Så snart
han har oplægget færdigt, vil det komme i bladet og på hjemmesiden.
I forbindelse med den tidligere omtale af 3D skytternes gode internationale resultater
vil der også blive arbejdet på, at der bliver lavet et 3D bruttolandshold fra 2014,
KLY
ligesom det skal overvejes, hvorledes der skal ydes et tilskud til disse skytters
deltagelse i udvalgte internationale stævner. Dette skal indregnes i budgettet for 2014.
KLY taler herom med 3D skytterepræsentanten.
Opfølgning på Masterplan. AG og KLY skal kigge den igennem – og følge op på diverse AG/KLY
punkter. Bl.a. udvikling af trænere, MU samtaler og udviklingsplaner.
RL orienterede fra det seneste styregruppemøde med TD. Vi får et ekstraordinært
tilskud fra TD til træneruddannelse af Niels Dall. Derudover er TD meget tilfredse med
os og med det arbejde der udføres af skytter og trænere.
Kontrakten med Elitecentret i Aalborg bliver opsagt med udgangen af dette år.
Begrundelsen herfor har været, at det har vist sig ikke at være så hensigtsmæssigt for
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vores eliteskytter med det set up vi har nu at træne i Ålborg på mere permanent basis.
Aalborg vil i stedet indgå i vores overvejelser om et fremtidigt kraftcenter, hvis de er
interesseret i dette.
Breddeudvalget
HL oplyste, at der i år har været afholdt Trin 1 kursus i Viborg og Trin 2 i Lyngby.
Derefter var der en drøftelse af, hvordan det vil være muligt at løfte kvaliteten af vores
Træneruddannelse. DIF har i forbindelse med revision af indberetning til
Fordelingsnøglen bl.a. påtalt, at vores træneruddannelse SKAL være mærket på
trænere – og ikke være et færdighedskursus for vore skytter. I den anledning vil det
være en god idé at indføre DIF’s Trin 1 og Trin 2 kurser i stedet for vores Trin 3 – som
allerede er en sammenblanding af de 2 ovennævnte kurser. Kursister vil kunne søge
tilskud hertil fra deres kommuner, der typisk giver op til 50% af kursusudgiften i
tilskud.
Det blev besluttet at ændre strukturen i vores træneruddannelse således at trin 1
kursus kommer til at bestå af vores trin 1 efterfulgt af DIF’s trin 1. Først når begge
kurser er taget, kan man gå videre til trin 2, der består af vores trin 2 og efterfulgt af
trin 2 hos DIF. Et evt. trin 3 bliver herefter diplomtræneruddannelsen, der udbydes i
tæt samarbejde med DIF.
I den nye uddannelses struktur skal ATK træningsmetoder indarbejdes som et naturligt
led, både i trin 1 og i trin 2.
HL vil arbejde videre med dette – ligesom HJ vil tale med DIF om antal kursister på
deres kurser – og muligheden for evt. at få ekstra kurser, hvis deres skulle være
overtegnede. Der skal etableres en overgangsordning for de trænere, der har vores
trin 1 og trin 2 uden at have taget DIF’s 1 og 2.
Kraftcenter – Arcus har fremlagt forslag til Kraftcenter – gældende frem til og med
2014. Der var enighed om, at såfremt Arcus kunne acceptere diverse ændringer –
herunder at kraftcentret skal kunne hjælpe alle buetyper – så kan det godkendes for
2013. Da vi fremadrettet arbejder med et nyt oplæg for mellemleddet mellem
storsamlinger og bruttohold – samt med et nyt projekt for udvikling af forbundet i
samarbejde med DIF ‐ vil det fra 2014 derfor være afhængigt af, hvorledes disse
planer udmøntes. JJ følger op på dette med Arcus.
Lovudvalget
Code of Conduct – Det fremgår både af vores love § 1.25 – og allerede udfærdigede
Code of Conduct, der ligger til download på vores hjemmeside (under Administration,
Udvalg og Projekter, Bestyrelsen). Der var dog enighed om, at det fremover – for god
ordens skyld ‐ bør føres til referat, når et medlem af bestyrelsen eller et ad‐hoc udvalg
ikke stemmer af ovennævnte årsager.
Dommerudvalget
Det er blevet påtalt, at der til en del stævner stadig er en 3. dommer, hvor det havde
været nok med 2, uagtet det tidligere er blevet aftalt, at en 3. dommer skal stå stand‐
by – afhængigt af deltagerantal. SJ vil tage dette op med dommerformanden – og få
sendt en reminder med retningslinjer ud til dommerne.
KLY oplyste, at det ér blevet verificeret fra WA, at der fremover skydes med 2 pile til 3D
mesterskaber, og at begge pile tæller lige meget. Dette indarbejdes i vores love så
snart som muligt.
KLY redegjorde for vigtigheden af – internationalt – at udfylde skydesedler korrekt, da
der var et eksempel på manglende sammentællinger medførte at skydesedler blev
diskvalificeret og skytten fik nul point. Bestyrelsen er ikke enig i en så stram
fortolkning, men ønsker herigennem at advare om stramningen ved i internationale
Stævner.
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Andet
Hjemmeside. Der mangler en søgefunktion – og der var enighed om, at det bør der
være. Der er penge tilbage på budget, efter afviklingen af tidligere hjemmeside, så det
bør der arbejdes videre med hurtigst muligt. Derudover kan ipad/iphones ikke
downloade pdf‐filer, ligesom navigationen heller ikke fungerer ikke ordentligt på
android. Udbyder bruger tilsyneladende teknologier, der ikke understøttes af alt
mobilt udstyr. Dette er taget op med ClubPeople, der vil vende tilbage med et svar
omkring august – når deres ferie er ovre.
Regionerne
Sjælland
Jylland
Fyn
Da regionsrepræsentanterne blev nedlagt ved forbundsmødet tages disse punkter
fremover under et.
Mailadresser til bestyrelsesrepræsentanterne vil blive ændret – og besked herom givet
til klubber og lagt på hjemmeside.
Ansøgninger om regionsmesterskaber sendes stadig til sekretariatet – der så sender
dem til bestyrelsen til godkendelse (tidl. regionsrepræsentant).
Der var herefter en debat om, hvorvidt det stadig er aktuelt med regionsmesterskaber.
Erfaringer viser, at de ofte blot afholdes i forbindelse med et allerede fastlagt stævne –
og at der ikke skydes finaleskydning – men at der blot uddeles medaljer efter
resultatlisten. På samme måde har der flere steder ikke været afholdt
regionsmesterskaber flere gange – og andre steder har de arrangerende klubber svært
ved at få skytter hertil. Der var enighed om, at et regionsmesterskab bør afvikles som
et rigtigt mesterskab med finaleskydning. I den anledning efterlyses holdninger hertil –
til brug for behandling på Forbundsmødet i 2014.
Andre emner
Intet at bemærke
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke

Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 15. september 2013 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.
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