Referat af bestyrelsesmøde d. 15. september 2013
Til stede:

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

Rolf Lind (RL)
Søren Holdt Jensen (SHJ)
Steen Jørgensen (SJ)
Klaus Lykkebæk (KL)
Hans Lassen (HL)
Sanne Rahbek (SR)
Jan Jager (JJ)
Bjarne Strandby (BS)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)
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Allan Grønkjær (AG)

DAGSORDEN
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
Regionsmesterskaber, Danage Logo, Udtagelser, Sommerskydning – tages hvor de
hører ind.
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
DIF afholder budgetmøde d. 5.10. RL og SJ er forhindret i at deltage gr. VM.
SHJ deltager
Team Danmark
Intet nyt siden sidst. Nikolaj Holmboe vil deltage ved VM ‐ og Michael Andersen
overvejer at tage derned.
WA (Tidligere FITA)
WA afholder kongres i forbindelse med VM i Tyrkiet. RL deltager. Et afgørende forslag
er forslaget om, at kvalifikationsrunden til VM fremover skal afløses af en 70m runde
for recurve. RL synes at kunne mærke, at der er almindelig opbakning til forlaget.
WAE (Tidligere EMAU)
Intet at bemærke
Andet
Intet at bemærke
Målsætning, udvikling og opsamlingspunkter
Status på udviklingskonsulent: Ole Gammelgaard er nu færdig med oplægget, og efter
at bestyrelsen gennemgik de økonomiske aspekter, der ligger i det, blev det vedtaget,
at RL vil gå videre til DIF med det.
SJ udarbejder forslag til ændringer i budgettet, hvorigennem det økonomiske aspekt
gennem diverse besparelser kan gennemføres. Da budget for 2014 endnu ikke er
endeligt udformet vil de kunne blive inkluderet deri.
Bladet Bueskydning: Bladets fremtid som elektronisk medie kontra fysisk blad blev
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drøftet. SJ undersøger, hvilke muligheder, der er for at et elektronisk blad i givet fald
kan sættes op og printes som blad.
Talent og Ungdomstræning: RL foreslog, at der udarbejdes et oplæg til et 2020 projekt
for herre recurve ungdom. SHJ arbejder videre med den tidligere tildelte opgave vedr.
SHJ
ungdommen – og han vil tage ovennævnte med ind i dette. Han har haft lidt problemer
med at skaffe medlemmer til udvalget, idet holdningen ude i klubberne ser ud til at
være, at vi skal have styr på hele ungdomssatsningen inden.
Fællessekretariat: HJ og RL tjekker, hvad der egentligt ligger deri – som vi kan gøre RL/HJ
brug af.
BS
Medlemsformer – individuelle medlemmer af forbundet?: Lovudvalget arbejder videre
med det.
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Regnskabet blev gennemgået. Ser fint ud. Dog udbeder Sten sig en opgørelse over
konto 11608 (egenbetalinger rejser), så man bedre kan danne sig et overblik over,
HJ
hvordan det hænger sammen. HJ udarbejder en sådan oversigt – og til næste år vil
indbetalinger søgt fordelt på forskellige konti under indtægter.
Vi skal være obs på, at vi alligevel ikke fik bevilget DIF tilskud til Ungdom på 200.000 kr.
da de afventer, hvad der sker ift. udviklingskonsulenten. Det beløb skal derfor spares i
forbruget her. Endeligt spurgte SJ til opdate på en mail fra AG, hvori han havde bedt
SJ
bredden om yderligere penge til storsamlinger. SJ vil kontakte AG og HL herom.
Budget for resten af året
Ser fint ud. Se i øvrigt ovenfor.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
KLY oplyste, at vores medaljer og flotte resultater på både recurve og compound siden
er bemærket af TD.
Elite‐ og Talent struktur 2013‐2016: Udsættes til næste møde
Opfølgning på Masterplan: Udsættes til næste møde
Licensbetaling for bruttohold: Der var enighed om, at gå videre med en tanke om at
erstatte de 1500 kr. i licens for ungdomslandshold og senior compound , med en
AG/KLY
deltagerbetaling til diverse arrangementer for disse grupper.
Udtagelseskriterier: Disse var til debat – og vil blive taget op til evaluering med den
RL/KLY
sportslige ledelse.
HL foreslog, at der laves et oplæg til uddannelse af kommende landsholdstrænere. RL
supplerede hertil, at det faktisk er i gang, da bl.a. Niels Dall er i gang med nogle kurser.
Breddeudvalget
HL har talt med Jeanette Riis og Søren Ipsen omkring sidste mødes beslutning om at
integrere DIF’s Trin 1 og 2 kurser i vores (som erstatning for det nuværende trin 3). De
synes begge, det er en god ide. Hvert DIF modul koster hhv. 2000 og 4000 kr. – men
HL
alle burde kunne få dækket i hvert fald halvdelen gennem tilskud fra deres kommune.
HL arbejder videre med det.
Lovudvalget
BS
Lovudvalget arbejder videre med forslag om virtuelle klubber – jf. DIF’s beslutning om,
at individuelle medlemmer kan optages i forbund.
BS
Lovudvalget arbejder med oplæg til strukturering af dommeruddannelsen – og
vedligeholdelsen heraf.
Der var en debat omkring 3D mesterskaberne – om det evt. skal forsøgt afholdt over 2
dage ‐ og i øvrigt følge WA’s regler om bl.a. holdsætning
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Der var en lang snak omkring regionsmesterskaberne – der ofte ikke afholdes jf. lovene
med egentlige holdmesterskaber – men blot lægges i forbindelse med afholdelsen af et
andet stævne. Der var enighed om, at det er vigtigt, at et regionsmesterskab skal være
et ”mini DM” – og derfor skal afholdes som et sådan. Bestyrelsen vil til næste
Forbundsmøde stille forslag om, at de enten nedlægges – og hvis det ikke vedtages, så
skal reglerne omkring afholdelsen indskærpes og overholdes.
Der har til sommerskydning de seneste 3 år været under 40 deltagere. I år var der 38,
hvoraf kun 32 fuldførte – og heraf skulle de 31 have præmier. Der var enighed om, at
det indføres i lovene, at såfremt der er under 80 deltagere til hhv. vinter og
sommerskydning ved afslutningen af 2. runde – så vil turneringen ikke blive
gennemført med præmier – og der vil naturligvis heller ikke blive udsendt
opkrævninger. Det står naturligvis de allerede tilmeldte frit at fortsætte turneringen.
Dommerudvalget
Se tidl. vedr. lovudvalg
Andet
SJ taler med Danage omkring brug af logo jf. kontrakt.
Hjemmeside: Der er visse mangler på den – bla. en søgefunktion – samt mulighed for
at bruge flash på iPhone og iPad. JJ taler med Duncan herom – og giver herefter
oplysningerne videre til RL, der tager en snak herom med ClubPeople.
Vi har brug for en redaktør/webmaster til hjemmesiden – der kan forestå andre
opdateringer og forbedringer end dem, HJ allerede laver. HJ giver AG besked om, at
der skal et opslag herom i næste blad.
Regionerne
Sjælland
Intet at bemærke
Jylland
Intet at bemærke
Fyn
Intet at bemærke
Andre emner
Intet at bemærke
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke

Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 10. november 2013 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.
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