Referat af bestyrelsesmøde d. 10. november 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
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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
Tages løbende
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
Kontaktmøde med DIF – Datoer for 2 næste b‐møder sendes til DIF, der gerne vil have
en politisk drøftelse mellem forbundets bestyrelse og politisk kontaktperson i DIF
Team Danmark
ND deltog i denne del af mødet, så han kunne svare på evt. spørgsmål. RL startede
med at takke ham og Allan for det store arbejde og de flotte resultater, de har været
med til at skaffe til Bueskydning Danmark.
ND og AG gennemgik sæsonen 2013 og redegjorde for baggrunden for diverse
beslutningen, ligesom de kom ind på forventninger til 2014.
Mødet indledtes herefter med, at der skulle tages en principiel stillingtagen til, hvilken
filosofi vi ønsker for forbundets elite. Ønsker vi at gå efter det, der kan bakkes op af
TD, og dermed satse på medaljer og på at ligge i top 8‐16 – eller ønsker vi blot at have
deltagere med til diverse mesterskaber og ligge i top 64?
Såfremt vi ønsker at få tilskud fra TD bliver vi nødt til at spejle os internationalt – og
ikke kun internt i Danmark. AG og ND forklarede, at de ønsker et langsigtet fokus for
skytter, der viser potentiale til at komme i verdenseliten. Det er nødvendigt for at
kunne følge med den internationale udvikling, hvor feltet udvides og konkurrencen
intensiveres ved, at flere og flere lande satser markant på bueskydning. Der var
herefter enighed om, at vi går efter den filosofi, der kan bakkes op af TD – med deraf
følgende tilskud.
RL orienterede kort fra møde i styregruppen. De flotte resultater ved alle udendørs
VM’er i 2013 har medført, at døre, der før var lukkede, nu er åbnet op; et bevis på, at
resultater hos og arbejdet med eliten smitter af andre steder i organisationen. Under
forudsætning af, at budget bliver godkendt i TD’s bestyrelse, har vi fået tilsagn om en
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øget bevilling på 300.000 kr. (uden selv at skulle lægge flere penge), ligesom vi har fået
tilsagn om, at for hver kr. vi selv lægger herudover – lægger TD også en. Derudover har
vi fået tilsagn om, at vi – mod ansøgning – vil kunne få en bevilling på 75.000 kr. til et
talentprojekt – på tværs af aldersklasser. Endvidere arbejder den sportslige ledelse på
at etablere flere samarbejder om ungdoms‐ og talentudvikling, bl.a. med DIF og
udvalgte Elitekommuner.
2013 blev herefter evalueret. Der var enighed om, at der er ting, der ikke har fungeret
optimalt for ungdom – og det bliver der nu taget hånd om. Det blev foreslået, at for at AG/KLY
undgå unødvendige fremtidige misforståelser omkring bl.a. krav til skytter,
træningsindsats og holdsammensætninger, er det vigtigt at kommunikere
oplysningerne ud til skytter og bestyrelse – samt evt. have klubformænd for
bruttoholdsskytter med til samtaler mellem skytter og forbundets sportslige ledelse.
Derudover var der enighed om, at skyttelicensen afskaffes for alle andre end
AG
Eliteskytterne. For øvrige skytter vil der fremover blive tale om aktivitetsbetaling til
diverse samlinger – som det fungerede under det tidligere Ungdomsprojekt.
Vi har en målsætning om at få en deltidsansat talenttræner, der kan være ansvarlig og
tovholder for x‐antal samlinger for både recurve og compound ungdom.
Talenttræneren vil få assistance af landstræner og evt. trænerkonsulenter ved
udvalgte samlinger i løbet af årets gang.
Der var enighed om, at AG får bemyndigelse til at arbejde videre med at finde en
AG
løsning med en ungdoms‐/talenttræner. Ligeledes blev det besluttet, at Niels Dall pr.
1.1.2014 ansættes som ansvarlig landstræner. Ole Gammelgaard ændrer status til
trænerkonsulent.
WA (Tidligere FITA)
Kongres – udsættes til næste møde
RL
WAE (Tidligere EMAU)
Klubturnering under WAE – Turneringen er udelukkende forbeholdt recurve – og WAE
mangler deltagere. RL vil til det kommende møde foreslå diverse ændringer, der kan
åbne op for, at flere klubber måske kan finde deltagere – herunder f.eks. at
RL
pengepræmier i stedet bruges til tilskud til transport, samt arbejde mod at gøre det
mindre elitært.
Andet
SJ
Sponsorarbejde – herunder henvendelse fra Danage omkring brug af Logo. SJ følger op
på det – HJ sørger for, at vi begynder at reklamere for VM 2015 på brevpapir og
HJ
hjemmeside. HJ tager kontakt herom til Eventchef Mads Bang Aaen.
RL
Henvendelse fra klubber omkring ungdomstræning 2013 – Taget under pkt. 2.2 –
evaluering af 2013. RL svarer klubberne.
RL
Orientering fra VM 2013 og VM 2015 – Udsættes til næste møde
Målsætning, udvikling og opsamlingspunkter
RL
Status på udviklingskonsulent – Ansøgning er udfærdiget og sendt til DIF. RL forventer
svar forhåbentligt i den kommende uge.
Talent og Ungdomstræning – Taget under pkt. 2.2 – Evaluering af 2013.
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Budget for 2014 blev gennemgået punkt for punkt mhp. dobbeltbudgetteringer/evt. SJ/AG
besparelser. AG og SJ foretager de sidste justeringer. Grundet de mange projekter
der er i støbeskeen inden for bredde, talent og elite viser budgettet for 2014 et
væsentligt underskud. Også i 2015 budgetteres med underskud. Bestyrelsen var enig i,
at det nuværende momentum som vi befinder os i grundet de gode resultater skal
udnyttes til at udvikle sporten både kvalitetsmæssigt og kendskabsmæssigt og var
derfor villig til at acceptere underskuddet. Der skal dog arbejdes hårdt på at skaffe
flere indtægter. De kan komme fra sponsortilskud, øget medlemstal og samarbejder
med kommuner m.v. Budget blev herefter godkendt.
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Budget for resten af året
Intet at bemærke
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
Der var en dialog omkring kraftcentrene – hvordan skal de fungere fremover – hænger
det sammen med ansøgning til DIF om planer for udviklingskonsulent? AG tager en
snak med nuværende og evt. interessenter omkring dette – Det er vigtigt, at principper
omkring ATK implementeres heri – og retningslinjer fra Bueskydning Danmark SKAL
følges. Det betyder at kraftcentrene skal træne efter de samme metoder som
landstrænerteamet og at retningslinjer herfra skal følges. Det er den eneste måde vi
sikre at der er en rød tråd i træningen i Bueskydning Danmark.
Generel orientering – Afventer næste møde
Elite‐ og talentstruktur 2013‐2016 – Taget under budget
Opfølgning på masterplan – afventer næste møde
Breddeudvalget
Der vil være 3 kurser over de næste weekender.
Lovudvalget
Mail fra Flemming Skjoldborg omkring bl.a. holdmedaljer – KLY gennemgår det – og
kommer med et oplæg til Flemming, der efterfølgende sendes til godkendelse i
bestyrelsen pr. mail.
SJ laver oplæg til nyt lovforslag omkring bladet Bueskydning, med forslag om, at det
fremover lægges til download på hjemmesiden – og ikke udsendes fysisk.
Dommerudvalget
Protest over JM – Den sag er afklaret og lukket.
Internationale dommere – Det blev igen pointeret, at forbundet ikke har økonomi til
flere internationale dommere.
Andet
Hjemmeside – Den fungerer ikke som ønsket – er ikke optimal.
Forbundsmøde – Afventer næste møde
Regionsmesterskaber – Afventer næste møde
Klistermærker til Bueskydning Danmark – Afventer næste møde
SJ tjekker med forsikringsselskab omkring øgede udgifter og evt. selvrisiko i forbindelse
med forsikringssager.
Der er nogle klubber, hvor der er stor difference på det antal blade, de abonnerer på –
og det antal medlemmer, de betaler kontingent for. Disse klubber har ikke reageret på
henstillinger herom fra sekretariatet – SJ følger op på det – og kontakter klubberne.
Regionerne
Sjælland
Da regionerne ikke længere er selvstændige enheder, er der fremover ikke grund til at
have disse som særskilte punkter i referatet.
Jylland
Fyn
Andre emner
Intet at bemærke
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke

AG

KLY

Næste bestyrelsesmøde sat til hhv. 12. januar 2014 kl. 10.00 – hvor Flemming Skjoldborg inviteres
OG til d. 16. marts kl. 10 i sekretariatet, Brøndby.
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