Referat af bestyrelsesmøde d. 16. marts 2014
Til stede:

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)
Mads Bang Aaen (MBA) kl. 11.30‐13
Allan Grønkjær (AG) kl. 13‐16

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)
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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
Intet at bemærke
World Archery
Intet at bemærke
World Archery Europe og Nordisk Bue Union
RL deltog i møde i NBU i februar. Referat kan læses på hjemmesiden – Mht. til afvikling af
NUM mm: Hvis retningslinjer IKKE fremgår af NBU’s retningslinjer – henvises til World
Archerys. Vi mangler arrangør til NUM i Danmark 2016. HJ laver opslag på hjemmesiden og
sender mail ud til klubber – frist 1. juli 2014.
Andet
Mads Bang Aaen – ny eventchef for VM 2015 kom og præsenterede sig selv og fortalte om
status på VM. Han håber at have de sidste aftaler klar over sommeren. Det er vigtigt, at ALLE
støtter op om arrangementet, enten som frivillig eller som tilskuer. Når vi leder efter frivillige,
er det vigtigt at udarbejde profiler/arbejdsområder/krav – så vi bedst muligt udnytter
ressourcerne. Et mål er også at få fokus på sporten fremadrettet.
Målsætning og udvikling
AG præsenterede ATK materialet. Det er nu næsten helt færdigt – og går til tryk til april.
Planen er, at der i første del af ATK‐implementeringen skal uddannes 6‐8 personer i materialet
– og at disse efterfølgende skal bruges som undervisere ved de kommende trin kurser.
Alle, der kommer på kursus vil få bogen udleveret – øvrige vil kunne købe den til 150 kr. ekskl.
Forsendelsesomkostninger. Vi håber, at den er klar til Forbundsmødet, hvor alle vil få
mulighed for at købe den, og derved spare forsendelsesomkostningerne.
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Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
SJ oplyste at årsregnskabet for2013 nu er færdigt – Vi kommer ud med et overskud på 393.246
kr. mod et budgetteret underskud på 165.000 kr., hvilket til dels skyldes, at det ikke lykkedes for
os at få ansat en udviklingskonsulent i 2013. Regnskabet blev underskrevet – og er klart til
udsendelse til forbundsmødet.
Budget for 2014 og 2015
Endelige budgettal er uændrede i forhold til tidligere – dog er udviklingskonsulentens opgaver
nu samlet i én post, hvor beløbene tidligere var delt op på de forskellige opgaver.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
AG refererede fra møde med bruttohold, hvor det blev vedtaget, at compound fortsætter som
hidtil.
AG har haft et projekt i gang med Holstebro som eliteidrætskommune, hvor der blev lavet et
samarbejde mellem forbundet, klubberne og kommunen. Det har været en succes – og AG vil
arbejde på at etablere lignende samarbejder hos andre klubber og kommuner.
Breddeudvalget
Arbejdet med ansættelse af udviklingskonsulent fortsætter, og vi regner med, at det bliver pr
1.5 og ikke pr. 1.4 som håbet. En forudsætning for DIF’s støtte er, at udviklingskonsulenten har
en ansat chef. DIF har indtil videre accepteret, at AG kommer til at virke som chef for
vedkommende. Dette er en logisk udvikling, da AG under alle omstændigheder skulle være
ansvarlig leder på implementeringen af ATK, hvilket bliver en af opgaverne for
udviklingskonsulenten. Der er udarbejdet en opgavebeskrivelse for jobbet som vil indgå i
ansættelsesproceduren. For at Allan kan få frigivet tid til at være leder for
udviklingskonsulenten, vil AG fra omkring 1.7 overgå til kun at virke som sportschef, og i den
anledning skal vi finde en ny redaktør/journalist til bladet. AG undersøger diverse muligheder –
og alternativt vil vi slå opslag op om en. Stillingen vil være delvist lønnet. Det endelige indhold
af denne stilling fastlægges efter forbundsmødet, når vi kender bladets fremtid, jf. det
fremsatte lovforslag om bladet.
Da struktur omkring den nye måde at lave kurser på endnu ikke er helt fastlagt – bliver vi nødt
til at holde endnu et trin 1 kursus i løbet af 2014. Der skal snarest holdes ATK kursus for de
kursister, der bliver udpeget til det.
Vi mangler pt. en klub, der kan arrangere en sommerlejr i 2014. HJ sender mail ud til klubberne
og lægger nyhed på hjemmesiden.
Lovudvalget
Intet nyt i forhold til udsendte forslag. Kun en mindre rettelse ift. afstande.
Dommerudvalget
Dommerne holdt deres årlige måde lørdag d. 15.3. Øst får ny dommerformand – Anette
Nielsen.
Gr. WA’s ændringer omkring 3D og hjertering/afstand var der enighed om, at det indtil videre
kun SKAL overholdes til DM’er og hvis mulig RM – KLY fik tilladelse til at indkøbe lasermåler og
trækvægtmåler, der skal ligge hos dommerformanden – og denne skal så sørge for, at den er til
rådighed for dommeren ved DM – og evt. RM
Der mangler dommere i øst – Der skal arbejdes på at afholdes et kursus i efteråret.
Andet
Hædersbevisninger til Forbundsmødet blev drøftet. Der var enighed om, at alle medaljetagere i
2013 skulle inviteres og fejres for deres flotte resultater.
Medlemsregistrering ‐ Vi er gået frem i både DIF’s tal samt vore egne. 280 i DIF’s og 128 i vore
egne.
Regionerne
Andre emner
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke

Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 11. maj 2014 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.
Referent:
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