Referat af bestyrelsesmøde d. 12. januar 2014
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)
Steen Jørgensen (SJ)
Klaus Lykkebæk (KL)
Hans Lassen (HL)
Sanne Rahbek (SR)
Jan Jager (JJ)
Flemming Skjoldborg (FS)
Karsten Weikop (KW) – kl. 12
Helle Jakobsen (referent) (HJ)
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Søren Holdt Jensen (SHJ)
Bjarne Strandby (BS)
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
Tages løbende
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
Intet at bemærke
Team Danmark
RL fortalte, at ansøgte bevillinger er godkendt – bl.a. ¼ mio. til udstyr (fordelt over 3
år), 16.000 til AG’s kompetenceudvikling, 75.000 til udviklingsprojekt og 100.000 kr. pr.
år i 3 år til implementering af ATK.
World Archery (Tidligere FITA)
RL orienterede fra kongressen, der blev afholdt ifm. VM i Tyrkiet. VM‐delegationen
deltog i flere workshops.
World Archery Europe (Tidligere EMAU)
RL har været til bestyrelsesmøde i World Archery Europe. Der er ikke den store
tilslutning til diverse GP’er – skytter deltager mere i WC. WAE opfordrer derfor
medlemslandene til at være mere obs på klubturneringen (der desværre kun er for
recurve).
RL skal deltage i World Archery Europes kongres, der afholdes ifm EM i Armenien, og
da KLY skal være dommer til mesterskabet, deltager han også i kongressen.
Andet
Intet at bemærke
Målsætning og udvikling
Vedr. VM 2013 og 2015 – RL supplerede op på tidligere oplysninger om VM 2013 – og
mht VM 2015 har Morten Holm‐Nielsen indvilliget i at overtage banefordelingen efter
KHL, der ikke kan være med i VM gruppen, da han er blevet ansat som talenttræner.
MHM påføres diverse maillister – og skal have adgang til dropbox.
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Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Vi kommer ud af 2013 med et overskud på ca. 400.000 mod et forventet underskud på
165.000. Begrundelsen hertil skyldes for størstedelen af beløbet, at det endnu ikke er
lykkedes at få ansøgningen om en udviklingskonsulent igennem hos DIF. For at
imødegå DIF’s krav til ansøgning om udviklingskonsulent, har det været nødvendigt at
revidere budgettet for 2014 og 2015 på ny. De nye budgetposter blev gennemgået,
enkelte blev rettet til, og det reviderede budget blev herefter godkendt og SJ vil
SJ/RL
udsende det til bestyrelsen. RL vil straks herefter gå videre til DIF, så vi kan komme
videre med ansættelsen af en udviklingskonsulent.
Budget for resten af året
Intet at bemærke
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
Der var enighed om, at Eliteafdelingen står for udarbejdelse af diverse ranglister – det
er ikke nødvendigt for bestyrelsen at tage stilling hertil.
Opfølgning på Masterplan er endnu ikke færdig.
Breddeudvalget
Der er i 2014 indtil videre planlagt 2 trin 1 kurser. Der vil ikke blive afholdt trin 2 kurser,
da disse skal afvikles og tilrettelægges af den nye udviklingskonsulent i forbindelse
med implementeringen af ATK i klubberne.
Lovudvalget
Lovændringsforslag til forbundsmødet blev gennemgået. FS følger op på afklarende
spørgsmål og færdiggør dem, så de kan udsendes til klubberne i løbet af uge 3.
FS
Dommerudvalget
Michael Sigil genopstiller ikke som Dommer Øst. Dommerne har lavet indstilling til ny.
Andet
IT – Hjemmeside – Drøftelse af fremtidig løsning. Karsten Weikop har indvilliget i at
blive forbundets IT ansvarlige og deltager derfor i mødet omkring dette punkt.
SR er Karstens kontaktperson i bestyrelsen.
Der var enighed om, at der skal arbejdes videre med at finde en tilfredsstillende
løsning omkring hjemmeside – og evt. medlemsregistreringssystem, der kan arbejde KW/SR
sammen med resultatformidlingen. KW vil kontakte klubber m.fl. omkring dette.
KW nedlægger de gamle dbsf‐mail adresser og laver henvisning til de nye.
Regionerne
Bestyrelsen diskuterede regionsmesterskaberne og omstændighederne omkring
afholdelsen af disse. Der var enighed om, at det stadig skal være muligt at afholde et
regionsmesterskab ifm. et andet stævne – men pkt. 2.2.7 skal fremover overholdes – ALLE
dvs. der uddeles kun holdpræmier, såfremt der afholdes separat finale skydning for
hold. Dette gælder for skiveskydning. For 3D findes andre regler for hold.
Andre emner
Gladsaxe og Aalborg har ansøgt om DM ude 2015. Gladsaxe bevilges Senior/Master og
Aalborg Ungdom. HJ giver besked til de pgl. klubber og opdaterer hjemmesiden.
HJ
Bordet rundt, eventuelt
KLY tjekker med Jysk emblem omkring nye hædersbevisninger (nåle med nyt logo),
ligesom han vil følge op på klistermærker på nye logo.
KLY

Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 16. marts kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.
Referent:

Helle Jakobsen

