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UDKAST TIL Referat af bestyrelsesmøde d. 13. september 2015
Til stede:

Rolf Lind (RL)
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Bente Nielsen (BN)
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Hans Lassen (HL)
Bjarne Strandby (BS)
Sanne Rahbek (SR)
Allan Grønkjær (AG)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)
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Jan Jager (JJ)
Kenn Romme (KR)

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
Dato for NUM 2016 i Hillerød er nu sat. Det bliver d. 2.‐ 3. juli – med mulighed for
træning fredag. Overnatning vil blive i Frederiksborg Centret.
Andet
Orientering om VM
RL orienterede om VM. Der er stor ros fra alle sider – Overborgmester i Københavns
kommune Frank Jensen, WA, de frivillige, skytter, dommere – og DIF, der, sammen
med et golfarrangement, har kaldt det for årets begivenhed. Økonomien ser fin ud – vi
kommer ud med et overskud – Revision vil ske i løbet af den kommende tid og herefter
vil vi kende det endelige resultat for Bueskydning Danmark.
Orientering om Skolernes VM – Går over al forventning – Der er 11 5.‐ 6. klasser
tilmeldt (ca. 250 børn), der vil komme til at stifte bekendtskab med bueskydning i løbet
af de kommende uger. Skolernes VM er en del af VM aftalen med Københavns
kommune og udføres i samarbejde med primært Københavns Bueskyttelaug, der har 5
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arrangementer samt Roskilde Bueskyttelaug, der har et. VM’et afsluttes med et
finalestævne for 80 elever, der vil foregå d. 7. oktober i Grøndals Multicenter.
Stor tak til Københavns Bueskyttelaug og Roskilde Bueskyttelaug for det store arbejde,
de lægger i arrangementet.
Målsætning og udvikling
Kommunikationsstrategi – KRL’s oplæg til en kommunikationsstrategi blev gennemgået
og godkendt med en enkelt tilføjelse. Vil herefter blive lagt til download på
KRL
hjemmesiden.
Frivillighedsstrategi ‐ KRL’s oplæg til en frivillighedsstrategi blev gennemgået og
KRL
godkendt med en enkelt tilføjelse. Vil herefter blive lagt til download på hjemmesiden.
Strategi for Forbundet – Det blev på sidste bestyrelsesmøde vedtaget at vi skulle
arbejde med en ny strategi for Bueskydning Danmark for de kommende 5 – 10 år. Til at
hjælpe med processen har vi rettet henvendelse til DIF. Grundet ferier og
omstruktureringer i DIF har det været svært for RL at få fat i relevante personer i DIF, RL mfl.
men det er nu omsider lykkedes. Torben Bundgaard og Helle Carlsen tager det med til
næste konsulentmøde i DIF – og vi vil herefter sætte et møde op med dem, hvor det
forventeligt bliver RL, MHN og en tredje person fra forbundet, der deltager. Herudfra
vil der blive udarbejdet et oplæg – som vi kan arbejde ud fra.
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Gennemgang af perioderegnskab – og budgetgennemgang
BN oplyste, at hun nu er ved at få sat sig ind i regnskabet – Det ser ud til, at vi ikke
kommer til at overskride beløbet på bundlinjen – men hun fremhævede, at der
fremadrettet skal være en stram budgetstyring – og at det ikke længere er
hensigtsmæssigt at budgettere med et underskud på bundlinjen, da vi er ved at være
nede på en egenkapital, der ikke tåler at blive mindre.
Budgetprocedure for 2016
KRL laver i samarbejde med HL et budget for bredden – AG laver et A og et B budget KRL/HL
for eliten (afhængigt af TD’s evt. tilsagn) – og herudover laver BN et oplæg til AG/KLY
BN
retningslinjer for økonomi ifm. f.eks. diverse overnatninger, fortæring etc. Dette bedes
være klart inden næste bmøde i november. BN, MHN og RL sætter sig sammen og
udarbejder forslag til budget, når de enkelte delbudgetter foreligger.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Status for eliten – KLY og AG redegjorde for status for eliten. Trods de mindre gode
resultater ved VM for recurve, er der fortsat opbakning fra Team Danmark. Der vil blive
KLY
afholdt et evalueringsmøde for VM 3D – Der var enighed om, at 3D udvalget bør
komme med ind over ‐ KLY tager kontakt til Peter Bundsgaard.
Der skal endvidere afholdes et evalueringsmøde med skive‐bruttotruppen. Der er
meget få, der har meldt tilbage, at de kunne deltage, men da det skønnes at være af
stor vigtighed at få så mange som muligt med – vil AG finde en ny dato. Der var
AG
enighed om, at forbundet betaler for transporten for deltagerne. Dog opfordres til
fællestransport.
Vi har fået talentcenter i Aarhus, hvor Jeanette Riis skal stå for recurve – og Andreas
Darum for Compound. Der har været afholdt to fællesmøder for Bueskydning
Danmarks trænergruppe i år. Møderne bruges til sparring samt drøftelse af forbundets
linje for træning, herunder ATK/Kim Hyung Taks linje.
Vi har nu en rigtigt stærk elitetrup, hvilket giver lidt økonomiske udfordringer.
Budget 2016 – AG har udarbejdet et oplæg til et budget for 2016. Det indebærer en
forhøjelse på ca. 200 tkr. Afhængigt af, hvordan TD’s tilsagn bliver, var der enighed om,
at AG skal udarbejde et B‐budget, hvori der tages højde for knap så stort tilskud.
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Breddeafdelingen
Status for udviklingskonsulentens arbejde v. HL
HL redegjorde for KRL arbejde siden sidste møde, hvor han bl.a. har arbejdet med
skolesamarbejde, ATK, Camps, Kongskilde, træneruddannelse, skyttekurser, Skolernes
VM og meget mere.
Fortsættelse af KRL’s ansættelse, herunder udmelding fra DIF
DIF har tilkendegivet, at de er indstillet på at forlænge hans aftale med yderligere 2 år
– og der var enighed om, at bestyrelsen ønsker at beholde ham i stillingen.
Nørre Snede banen – Kontrakten skal genforhandles – KLY taler med KRL herom.
Lovudvalget
Lovkomplekset er sendt ud på mail og lagt til download på hjemmesiden. Vil blive
sendt ud i papirform i den kommende uge.
Dommerudvalget
Der er stadig enkelte dommere, der mangler at indsende det udsendte
opgavemateriale. Dommerudvalget opfordres til at stramme op på eventuelle
konsekvenser ved manglende afleveringer.
Der skal rettes op på styringen af antal dommere ved stævner. Der er stadig ofte for
mange dommere til nogle stævner. Klubberne skal huske at gøre opmærksom på, hvor
mange deltagere, der endeligt kommer, så der evt. kan reguleres på antal dommere.
Dommerkurset d. 27.‐ 29. november er fyldt – 15. deltagere.
Andet
Kendelse fra Amatør og Ordensudvalg
Kendelsen tages til efterretning – og økonomisk mellemværende afregnes.
Medlemsstyringsprogram
Vi har opsagt den nuværende aftale med ClubPeople med udgangen af dette år. Der
skal nedsættes et udvalg, der får til opgave at udarbejde et nyt, der også skal bruges af
klubberne til deres medlemsregistrering. Ad‐hoc udvalget kommer til at bestå af
medlemmer fra nogle af de større klubber, TIK, Aarhus og København –
Bestyrelsesrepræsentanter bliver BN og BS – ligesom HJ deltager for sekretariatet. RL
tager kontakt til Karsten Weikop – som evt. formand for udvalget.
Regionerne
Intet at bemærke
Andre emner
Holdskydning ved Vinterskydningen
Der var enighed om, at det stadig skal være muligt at kunne se, resultater af
holdskydningen – men der vil ikke fremover blive opkrævet gebyr for det – ligesom der
ikke vil blive udsendt præmier til hold – fremover sendes et diplom til klubben.
Skydemærker til 3D stævner
Der er blevet stillet forslag om, at der også skal være mulighed for at skyde sig til pins
for 3D. Bestyrelsen er ikke afvisende overfor forslaget – man skal dog være
opmærksom på, at der kan være stor forskel på sværhedsgraden af de enkelte baner.
Skydemærker er dog en del af lovkomplekset ‐ § 2.7 – så forslagsstiller opfordres til at
få sin klub til at stille et gennemarbejdet forslag til det kommende Forbundsmøde.
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke

Næste bestyrelsesmøde sat til 15. november 2015 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.
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