Referat af bestyrelsesmøde d. 19. juni 2016
Til stede:

Rolf Lind (RL)
Morten Holm‐Nielsen (MHN) ‐ Referent
Bente Nielsen (BN)
Klaus Lykkebæk (KL)
Hans Lassen (HL)
Jan Jager (JJ)
Bjarne Strandby (BS)
Sanne Rahbek (SR)

Afbud:

Helle Jakobsen
Allan Grønkjær (AG)
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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

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
Orientering om støttekoncept 2017‐2020
Rolf Lind deltog i orienteringsmødet som Team Danmark afholdt
World Archery
Intet at bemærke
World Archery Europe og Nordisk Bue Union
Orientering fra kongressen i Nottingham
Rolf Lind blev genvalgt til bestyrelsen WAE og Klaus Lykkebæk blev nyvalgt til dommer‐
udvalget.
Andet
Orientering om World Cup finale
Rolf gav en kort orientering om hvor langt forberedelser var kommet.
Side events og Pre‐events ved World Cup finalen
Der vil blive afholdt Skole World Cup finale på Fyn – afsluttende med finale fredag den
23. september om formiddagen på opvarmningsbanen i Kongens Have i Odense.
Referat Forbundsmøde er blevet godkendt af dirigent og formand og vil blive lagt op
hjemmesiden.
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Skole OL
På bestyrelsens strategimøde i maj, vedtog vi at sige ja til invitationen til at være med
til at afholde Skole OL fra 2017. Finalerne vil blive afholdt i Aarhus i 2017, 2018 og
2019. Der vil blive afholdt en række indledende stævner rundt om i landet og herfra vil
der blive kvalifikation til finalestævnet. Bestyrelsen finder dette tiltag som en vigtig
ting i arbejdet på at gøre bueskydning kendt hos så mange som muligt. Der er en
meget stor eksponering af skole OL i både den skrevne presse og på TV. Vi håber at
klubberne vil støtte op om dette, så vi kan få det bedst mulige udbytte af satsningen.
Kenn vil indtræde i styregruppen for Skole OL.
Strategiarbejde
Status på strategiarbejdet
Ved vores strategimøde blev det klarlagt, at vi ikke har alle nødvendige oplysninger til
den forbundsanalyse DIF vil gennemføre og som skal danne grundlag for vores
fremtidige strategi og dermed også vort tilskud via DIF. Der blev derfor udarbejdet et
spørgeskema som efter strategimødet er blevet bearbejdet ‐ hovedsageligt af Klaus.
Spørgeskemaet til klubberne blev gennemgået ‐ Klaus retter til og sender ud til
klubberne i uge 26. Der afholdes møde med vores DIF konsulent for at aftale datoer for
det videre forløb i strategiarbejdet
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Gennemgang af perioderegnskab og budgetopfølgning pr. 1.6.
Ingen særlige bemærkninger
Budgetprocedure for 2017
Intet at bemærke
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Generel orientering
3D udtagelser til EM 2016
Udtagelsesstævnerne er nu gennemført, og vi regner med at sende 18 skytter afsted til
EM. Torben Cramer Jensen har sagt ja til at være holdleder på turen.
Øvrig orientering
Breddeafdelingen
Status på udviklingskonsulentens arbejde ved Hans
15 klubbesøg nået i år
ATK udviklingssamtaler
Kongskildebanen 5000 kr. i indbetalinger. Østklubber til sociale aktiviteter.
Træneruddannelse: 1‐2‐træner. Grundmodul A afholdt i Køge og Vejle.
Uddannelsesweekend 8‐9 oktober for trænere – Opfølgning på ATK.
Kasserens opgaver i Lyngby og Aarhus
Skyttekursus med David Hauge – 2 kurser vest – 2 kurser øst.
Ungdomstræningskoncept fra Aarhus skal udarbejdes.
Skole OL – vi vil gerne indtræde og Kenn indtræder i styregruppen for Skole OL.
3D storsamlinger – Morten er blevet spurgt om der ikke kan afholdes storsamlinger for
ungdoms 3D skytter – Morten arbejder videre med ønsket
Lovudvalget
Intet at bemærke
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Dommerudvalget
Forslag til dommerafregning
Bente fremlagde forslag til afregning for vores dommere. Forslaget blev rettet til og
godkendt. Bente sender det til dommerudvalgsformanden. Forslaget vil blive
offentliggjort på forbundets hjemmeside.
Banegodkendelser
Det har vist sig, at der i Tillæg E (ændret i 2013) står at der skal være et pilefang på 4
meter, hvis skydeområdet ikke er på 140 meter, og der er beboelser, haver, trafikårer
eller åbne faciliteter med personophold bag.
Jan Jager undersøger det, og hvis det fastholdes informeres dommere og klubberne
der vil blive berørt af ændringen.
Andet
Intet at bemærke
Regionerne
Intet at bemærke
Andre emner
Næste møde aftalt til d. 3. september
Bordet rundt, eventuelt
NUM 2016
Forberedelser kører godt, og det ser ud til at blive det største NUM med hensyn til
deltagere.

Næste bestyrelsesmøde sat til 3. september 2016 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.

Referent:

Morten Holm‐Nielsen

BN

JJ

