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Valg af nedsatte udvalg:
2 medlemmer af Lovudvalget godkendes/vælges
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2. Næste Forbundsmøde

11.

Eventuelt

Mødet startede kl. 10.
Formand Rolf Lind (RL) åbnede mødet og bød velkommen.
Ad. 1

Valg af dirigent og mødesekretær
Søren Gøtzsche (SG), Danmarks Idrætsforbund, blev valgt som dirigent – og Helle Jakobsen,
Bueskydning Danmark, blev valgt til mødesekretær.
SG konstaterede, at mødet var indkaldt og dagsorden udsendt rettidigt. Han henviste til 1.15.3 i
lovkomplekset, der skal tilrettes, så det også her fremgår, at udsendelser sker i uge 3 . Da der ikke var
nogen indvendinger i øvrigt til dagsordenen og udsendelser, blev dagsordenen herefter godkendt.

Ad. 2

Valg af 3 repræsentanter til stemme‐ og mandatudvalg
Michael Søemod (Gladsaxe), Flemming Skjoldborg (Aarhus) og Otto Zebitz (Viking) blev valgt. Der var
85 stemmer ud af 152 mulige til stede.

Ad. 3.

Optagelse af nye foreninger
Bueskytterne Midtsjælland og Eggeslevmagle SG og IF blev optaget. Der var ingen repræsentanter fra
klubberne til stede. Optagelsesbevis eftersendes.

Ad 4.

Aflæggelse af beretninger – Tages som tidligere år under ét – og der henvises i øvrigt til de skriftlige
beretninger
RL indledte sin beretning med at præsentere bestyrelse, ansatte (herunder ny udviklingskonsulent,
trænere og VM eventchef), TD konsulent og udvalgsmedlemmer.
Medlemsstatus er, at vi i 2013 har haft en medlemsfremgang på 5,9% ift 2012. DIF viser i deres
medlemsregistrering et større tal – men da deres tal viser alle, der har været inde over bueskydning i
løbet af året, vil vi holde os til vore egne. Vi er nu for første gang oppe på et større medlemstal end
2005.
RL henviste til de flotte resultater i 2013, der alle fremgår af hans skriftlige beretning, og takkede alle
landsholdsskytter for deres flotte resultater og fantastiske oplevelser i 2013. 2013 var et stort år for
dansk bueskydning, som det bliver svært at overgå.
Det flotte 2013 har haft stor betydning for eliten, idet vi i 2014 har fået øget tilskud til især dame
recurve, til herre compound, talentudvikling og ansættelse af trænere. Oveni dette er vi det forbund
under TD, der har den laveste egenfinansiering. Dette skyldes et formidabelt samarbejde med TD.
2014 betragtes som et mellem‐år, hvor vi skal konsolidere vores positioner som top 8 nation, og
udvikle vore skytter gennem intensiv træning og høje krav samt fortsætte talentudviklingen – frem
mod VM i 2015 og OL i 2016. Hvad der sker herefter er naturligvis betinget af, at vi fortsat leverer
resultater.
For bredden kan det oplyses, at ATK Bue – bogen om Aldersrelateret Trænings Koncept – omsider er
færdig. RL sendte en stor tak til alle, der har været med omkring udfærdigelsen af denne. Bogen vil
blive udleveret gratis til alle, der deltager i de nye trænerkurser – og kan i øvrigt bestilles ved
henvendelse til forbundskontoret, og vil koste 150 kr. pr. stk. samt forsendelsesomkostninger.
Forbundet arbejder endvidere med et nyt træner‐koncept, hvor Trin 1 nu vil indebære Bueskydning
Danmarks Trin 1 med bl.a. ATK – OG DIF’s Træner 1 kursus, og Trin 2 Bueskydning Danmarks Trin 2
med udvidet tekniktræning og DIF’s Træner 2 kursus (DIF Træner 1 og 2 – lå tidligere i vores Trin 3).
Efter at have taget disse kurser vil man som træner herefter været rustet til at tage DIF’s
Diplomtræneruddannelse, der laves i samarbejde med Bueskydning Danmark.
Vi har omsider fået ansat en Udviklingskonsulent, Kenn Romme Larsen, der tiltræder d. 1. maj på fuld
tid. Udviklingskonsulentens arbejdsopgaver omfatter bl.a. Foreningsbesøg, ‐udvikling,
Implementering af ATK hos klubberne, Udfærdigelse af ny træneruddannelse, Lederkurser,
ungdomsudvikling, intern PR og information. KRL præsenterede herefter sig selv.

Af arbejdsmæssige årsager og for at få tingene til at hænge sammen med udviklingskonsulent, ATK,
Træneruddannelse og eliten vil Allan Grønkjær snarest blive frigjort fra stillingen som redaktør for
bladet Bueskydning – og i den anledning skal der findes en ny. Der vil blive sendt noget ud herom
senere.
RL fortalte herefter om status på VM 2015, der foregår i dagen 26.7 – 2.8.2015. Al indkvartering
kommer til at være på Bella Sky (kongreshotel) og Scandic Sydhavn. Den indledende skydning
kommer til at ske i Sundby Idrætspark – og finalebanen kommer til at ligge på Christiansborg
Slotsplads. Sverige har 75 års jubilæum i 2015 – og vil lægge det i Malmø, hvor de så vil lave
arrangementer, der relaterer til VM – og give deltagerne mulighed for at komme over og se det. RL
gav herefter ordet til Eventchef Mads Bang Aaen, der fortalte om sit arbejde med VM, og sluttede af
med at opfordre alle til at tage kontakt til ham, såfremt man har gode ideer, tanker og lignende –
eller blot ønsker at deltage som frivillig ved arrangementet.
RL afsluttede sin beretning med at sige tak til alle, der arbejder i og for bueskydning. Uden deres
indsats er vi ikke noget.
SG udbad sig herefter bemærkninger og kommentarer til beretningen.
Der var herefter spørgsmål til det niveau, der er lagt for udtagelse for Herre recurve, som flere
mener, er lagt for højt, ligesom nogle mente, at det bør være muligt for interesserede at tage af sted
med landsholdet som selvbetalere, hvis man ikke er udtaget med tilskud.
Andre mente, at dame compound mangler opbakning til deltagelse i stævner i udlandet – og at
oplysninger om udtagelser og udtagelseskriterier mm. bedes lagt på hjemmesiden tidligere, end det
har været gjort i år.
Mht. udtagelseskriterier mm. oplyste RL, at det er meddelt til skytterne, så hurtigt som muligt – og
AG supplerede med at oplyse, at han tager kritikken til sig, og fremover vil huske at melde ud til
klubformænd samtidigt med han sender ud til skytterne.
Der var herefter en debat omkring udtagelseskriterierne, recurve drengenes manglende tro på, at det
KAN lykkes at komme på landsholdet og holdsammensætninger. AG redegjorde for forbundets
visioner omkring udtagelserne, og sagde, at han ikke mener, at udtagelseskriterierne er urealistiske.
De bliver alle – især B mål ‐ skudt til træninger. Ambitionen er at stille hold i alle kategorier til VM,
Elitesport handler om at bryde grænser og sætte rekorder. Hvis ambitionerne skal opfyldes, skal
bundniveauet øges. Der er nu afsat midler til udvikling og der er ansat ungdomstræner. AG afsluttede
debatten med at sige, at han har hørt kritikpunkterne, og at han vil følge op på dialogen.
Beretningen blev herefter vedtaget.
Pause 10 min.
Ad. 5.

Regnskab, økonomiansvarlige forelægger – I år af RL, gr. Steen Jørgensens fravær:

5.1

Det reviderede regnskab og status for 2013
RL oplyste, at regnskabet i år fremviser et overskud på 393 t.kr. mod et budgetteret underskud på
164 t.kr. Årsagen hertil er, at der er aktiviteter, der ikke blev sat i gang – primært at vi ikke fik ansat
en udviklingskonsulent i 2013.
Der var herefter nogle spørgsmål til især regnskabet omkring eliten og Team Danmarks støtte. RL
oplyste, at tilskuddet fra TD er 100 % målrettet – og at vi efter hvert regnskabsår skal aflevere et
regnskab til dem, hvori vi redegør for det tildelte beløb. Såfremt tilskuddet til en aktivitet ikke er
blevet brugt fuldt ud – skal vi tilbagebetale det ikke forbrugte beløb, med mindre AG laver en aftale
om ompostering med TD. AG redegjorde herefter for hele TD‐konceptet.
Der var flere i salen, der ønskede, at der satses mere på talenterne.
‐ Der var ikke yderligere bemærkninger, der vedrørte regnskab for 2013, og det blev herefter
godkendt.

5.2

Fastsættelse af kontingent til forbundet
‐ Kontingent for 2015 (uændret i forhold til 2014) blev vedtaget (Ungdom 340 kr. / Voksne 475 kr.)

5.3

Budgetforslag for indeværende regnskabsår til evt. revidering og næste års budget til godkendelse
RL gennemgik budgettet for 2014 og 2015. Grundet overskud i 2013, kan vi tillade et større
underskud i 2014 end tidligere budgetteret, og stadi g ende på den samme bundlinje som tidligere
godkendt på forbundsmødet i 2013.
Spørgsmål fra salen:
Annette Andersen (AN) TIK spurgte til, hvorfor vi ikke gjorde noget mere for at skaffe sponsorer. RL
svarede hertil, at vi gør alt, vi kan, men at det er meget svært – og at vi ikke rigtigt kan finde nogen.
Såfremt man er interesseret i at arbejde videre med det, skal man være velkommen til at kontakte
Jan Jager (JJ)
Hjörtur Gislason (HG) Lyngby ønskede, at der blev brugt flere penge til bredden. RL oplyste, at
forbundet bruger lige så mange penge på bredden som på eliten, når TD’s tilskud er fjernet.
‐ Budget 2014‐2015 blev herefter vedtaget

Der var herefter frokost til kl. 13.
Efter frokost blev dagsordenen suspenderet for uddeling af hædersbevisninger.
Alle internationale medaljevindere i 2013 var inviteret, og de fremmødte medaljevindere blev enkeltvis kaldt
frem og fik en blomst.
Bronzenål:
Søren Ipsen, Køge for sit store arbejde med trænerkurser
Guldnål:
Ole Gammelgaard, for sit store arbejde som landstræner samt arbejde for forbundet
Bueskydning Danmark og Danage of Scandinavia’s Ungdomspokal:
Stephan Hansen, Nykøbing – for hans flotte resultater i 2013
Jubilæumspokalen:
Martin Damsbo og Maja Jager – for deres flotte resultater i 2013
Ad. 6

Behandling af indkomne forslag

Forslag nr: 000
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark
Emne: regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer slettes – konsekvensrettelse af FBM 2013
‐ Forslaget blev vedtaget
Forslag nr: 001
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark
Emne: Medlemsregister
‐ Forslaget blev vedtaget
Forslag nr: 002
Forslagsstiller: Aalborg Bueskyttelaug – Henrik Toft
Emne: Medaljer ungdom
‐ Forslag 2B blev vedtaget – Alle klasser behandles ens ved UM. Nu også medaljer til Junior ved kun 1
deltager/hold

Forslag nr: 003
Forslagsstiller: Bueskydning Danmarks Bestyrelse
Emne: BUESKYDNING som elektronisk publikation
‐ Forslaget blev vedtaget med 69 stemmer for og 16 mod. Pris for nyt blad blev vedtaget til 75 kr. årligt
for voksne medlemmer, der opkræves samtidigt med kontingentet.
Forslag nr: 004A
Forslagsstiller: Lyngby Bueskyttelaug ‐ Hjörtur Gíslason
Emne: Klassenavne ændres
‐ Forslag 4A blev vedtaget – Nye klassenavne: Mikro, Mini, Aspirant, Kadet, Junior, Senior, Masters
Forslag nr: 005
Forslagsstiller: Aalborg Bueskyttelaug – Henrik Toft
Emne: Mix hold – Konsekvensrettelse vedr. Mix hold, antal og sammensætning (opr. vedtaget v/ FBM 2012)
‐ Forslaget blev vedtaget
Forslag nr: 006
Forslagsstiller: Lyngby Bueskyttelaug ‐ Hjörtur Gíslason
Emne: Ændring af afstande for Bar‐ og Langbuer. Lovstiller havde ikke rettidigt indsendt uddybende svar på
spørgsmål fra Lovudvalgsformand ‐ men efter omstændighederne blev det vedtaget, at afstandene fremover
bliver som det fremgår herunder.
6.6.2.1 Barbue division:
50, 40, 40 og 30 m for Seniorer, Junior og Masters herrer og damer
30, 30, 20 og 20 m for Kadet, Aspirant og Mini, drenge og piger.
15, 15, 10 og 10 m for Micro drenge og piger.
6.6.2.2 Langbue division:
40, 40, 30 og 30 m for Seniorer, Junior og Masters herrer og damer.
30, 30, 20 og 20 m for Junior, Kadet, Aspirant og Mini, drenge og piger.
15, 15, 10 og 10 m for Micro drenge og piger.
Afstande i andre runder (70m runden), der er afledt af FITA runden (nu 1440 runden) opdateres tilsvarende.
Forslag nr: 007
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark
Emne: DM – Masters, bar og langbuer – finaler og hold
‐ Forslaget blev vedtaget
Forslag nr: 008
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark
Emne: Udendørs DM – FITA runde bortfalder
‐ Forslaget blev vedtaget – Lovudvalget kigger endvidere på § 10.2.5.1.1 vedr. ansigter
Ved en forglemmelse blev det ikke oplyst, at alle godkendte forslag gælder fra nu, og at lovene
konsekvensrettes hertil. Der blev efterfølgende sendt mail ud til alle klubber herom, samt oplyst, at såfremt der
ikke var indsigelser imod det indenfor 14 dage, ville love der vedrører stævner efter omstændighederne træde i
kraft nu. Da der ikke kom indsigelser indenfor de givne 14 dage træder love, der vedrører stævner derfor i kraft
nu.
Ad. 7. Valg til forbundets bestyrelse:
Forbundets næstformand
2 år
Forbundets eliteudvalgsformand
2 år
Bestyrelsesmedlem 1
2 år
1. Suppleant
1 år
2. Suppleant
1 år

Søren Holdt Jensen genvalgt
Klaus Lykkebæk genvalgt
Sanne Rahbek genvalgt
Peter Bundsgaard, Hillerød valgt
VAKANT

