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Forbundsmøde 9. april 2017 
 

Dagsorden 
 

 1. Valg af dirigent og mødesekretær 
 
 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 
 
 3. Optagelse af nye foreninger 
 
 4. Aflæggelse af beretninger 
  4.1 Bestyrelsens beretning v/ formanden 
  4.2 Lovudvalgets beretning 
  4.3 Dommerudvalgets beretning 
  4.4 Eventuelle andre udvalgsberetninger 

  
 5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 
  5.1 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet 
5.3 Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering og 

næstkommende års budget til godkendelse 
   
 6. Behandling af indkomne forslag 
 
 7. Valg til forbundets bestyrelse: 
  Forbundets formand 
  Ekstraordinært – Forbundets viceformand (1 år)  
  Forbundets økonomiansvarlige 
  Ekstraordinært – Forbundets eliteansvarlig (1 år) 
  Medlem med ansvar for den sportslige breddeledelse 
  2 bestyrelsesmedlemmer (uden portefølje) (2 år) 
  Ekstraordinært – 1 bestyrelsesmedlem (uden portefølje) (1 år) 
  1. Suppleant  
  2. Suppleant  
  
 8. Valg af nedsatte udvalg: 
  Lovudvalgets formand 

Dommerudvalgets formand 
1 medlem af amatør- og ordensudvalget (3 år) 
1 suppleant til amatør- og ordensudvalget (2 år) 

   
 9. Valg af interne revisorer 

  Intern revisor 2 og 2 revisorsuppleanter 
 

 10. Fastsættelse af: 
  1. Tilmeldingsafgift for 1440-runden 
  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 
 RL pegede på Jan Darfelt (JD) Danmarks Idrætsforbund (DIF) som dirigent og Helle Jakobsen (HJ), 
 Bueskydning Danmark (BD) som mødesekretær. Ingen indsigelser - så begge blev valgt. 
  

 JD indledte mødet med på DIF’s at ønske Bueskydning Danmark tillykke med medlemsfremgang, flotte 
 resultater og flotte arrangementer. JD konstaterede herefter, at mødet var lovligt varslet, og at alle 
 indkomne forslag er med i dagsordenen, der er udsendt rettidigt – hvorfor dagsordenen blev godkendt.  
 

Ad. 2  Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 
Niels Christian og Brian (Hinnum Hut) samt Niels-Ulrik Galberg (Aalborg) blev valgt. Der var 150 
stemmer til stede ud af 186 mulige. 

 

Ad. 3. Optagelse af nye foreninger 
3 nye foreninger, Bueklubben for Buejægere og 3D skytter Sjælland, Hvidovre Langbue Laug og 
Magleby Fri- og Efterskole blev formelt optaget. 

 

Ad 4. Aflæggelse af beretninger – Tages som tidligere år under ét – og der henvises i øvrigt til de skriftlige 
beretninger - Beretningen blev i år aflagt af Morten Holm-Nielsen (MHN) 
 
MHN indledte beretningen med at præsentere bestyrelse, ansatte, TD konsulent og 
udvalgsmedlemmer. 
 
I Bueskydning Danmark skal vi i samarbejde og fællesskab udvikle vores forbund. På tværs af vores 
forbund kan vi ikke være enige om alting – der vil altid findes forskellige holdninger, og det skal vi alle 
respektere. Det er dog vigtigt, at vi altid anerkender hinandens indsats og tror på det bedste motiv, 
selvom vi nødvendigvis ikke er enige. Vi ved også, at når der bliver taget beslutninger i bestyrelser, om 
det er i klubberne eller i forbundet, kan vi ikke alle være enige, men det er vigtigt, at man respekterer, 
at bestyrelserne er valgt til at tage beslutningerne. Så har vi generalforsamlinger eller forbundsmødet, 
hvor vi kan stille forslag, opstille kandidater til bestyrelsesposterne og på demokratisk vis beslutte, 
hvem der i den kommende periode skal vælges ind i bestyrelsen og arbejde videre.  
 
I elite-evalueringsrapporten, som blev udarbejdet af Nicolaj Holmboe (NH), skrev NH, at vi har en 
fejlfinderkultur i Bueskydning Danmark. MHN håber på, at alle i forbundet i de næste år vil arbejde på 
at lave dette om, så vi i stedet får en anerkendende kultur - uagtet vi ikke er enige om alting. 
Evalueringsrapporten pegede også på klare områder, hvor der var udviklings- og 
forbedringsmuligheder. I januar måned var der indbudt til møde, hvor evalueringsrapporten blev 
drøftet og NH svarede på spørgsmål mv. Dejligt så mange mødte op og viste deres interesse 
 
I maj 2016 blev der på DIF’s årsmøde vedtaget en ny støttestruktur, som betyder, at vi går fra den 
gamle fordelingsnøgle til at få et grundtilskud og et tilskud til strategisk arbejde. Bestyrelsen nedsatte i 
maj måned sidste år en styregruppe bestående af Rolf Lind, Peter Bundsgaard, udviklingskonsulent 
Kenn Romme Larsen og Morten Holm-Nielsen samt DIF konsulent Mikkel Øhrgaard. Vi er kommet frem 
til 4 strategispor som bestyrelsen har godkendt, og som efterfølgende også er blevet godkendt af DIF’s 
bestyrelse. 
 

 Spor 1: Bueskydning Danmark ønsker, at styrke kvaliteten i forbundets eksisterende tilbud og 
udvikle nye produkter med fastholdelse og rekruttering for øje. 

 Spor 2: Bueskydning Danmark ønsker at rekruttere flere piger under 20 år i bueskydning. 

 Spor 3: Bueskydning Danmarks Elite – Medfinansiering af Team Danmark masterplan 

 Spor 4: Bueskydning Danmark ønsker at styrke elitetræningsmiljøet i forbundsregi for 
forbundets talent- og landsholds 3D skytter. 

 



 

 

Under Ungdoms DM i Varde afholdt vi et møde, hvor vi bad om ideer til, hvad vi skal have med i vores 
handlingsplaner og mål. Mødet gav stor inspiration og tak til deltagerne for deres store engagement. 
Det betyder, at vi nu har gjort vores spor omkring flere piger under 20 år færdigt. Det er et spor, vi 
først rigtigt skal arbejde med fra 2019, men målet, når det skal gøres op i januar 2022, er: 
 

 Sammensætningen af ungdomsmedlemmer skal være 50 % kønsdelt (2017 tal udgør piger 33 
% af medlemmerne) ud fra en samlet vækst på 700 nye medlemmer under 19 år.  

 20 % af vores foreninger skal have tilknyttet en aktiv kvindelig træner ved ungdomstræningen. 
 
Vi skal inden 1. juni være færdige med handlingsplanerne for de 3 andre spor, så vi kan lave en samlet 
indstilling til DIF’s bestyrelse. Det er dog vigtigt at påpege, at det desværre ikke kommer til samlet set 
at give flere penge i forbundskassen.  
 
Et andet meget spændende projekt, der kommer til at løbe af stablen frem til skolernes sommerferie, 
er Skole OL. Her vil ca. 1500 skoleelever i 5. og 6. klasse blive introduceret for bueskydning ude i de 
klubber, der har sagt ja, til at være med til at arrangerer Skole OL. Cirka 400 elever vil gå videre til 
finalerne i Aarhus i juni måned, og vi tror, det bliver en lige så stor succes, som Skole VM i 2015 og 
Skole World Cup i 2016 blev.  
 
I samarbejde med Aarhus Bueskyttelaug, søger vi om midler i Aarhus Kommune til et projekt, hvor vi 
kan tilbyde at sætte et undervisningsforløb i gang, hvor bueskydning indgår. Hvis det lykkes, vil der det 
første år blive ca. 15 undervisningsforløb. Samtidig vil der blive udarbejdet undervisningsmateriale, 
som lærere kan bruge. Dette undervisningsmateriale vil naturligvis blive stillet til rådighed for alle 
klubber. Det ser ud til at blive en af sidegevinsten ved vores deltagelse i skole OL. MHN er ikke i tvivl 
om, at der vil komme en del omtale af bueskydning i forbindelse af afviklingen af Skole OL i hele landet, 
så vi fortsat fastholder den store presseomtale, der har været igennem de sidste år. 
 
Vi har igennem de sidste par år arbejdet meget med at få vores nye træneruddannelse. Vi er i gang 
med at uddanne 4 nye undervisere, og der vil snart blive udbudt flere kurser. Da vi lavede 
forbundsanalysen i forbindelse med strategiarbejdet, var en af de ting, vi kunne se, at vi mangler 
uddannede træner i bueskydning - og det er på alle niveauer. Det er vigtigt for vores videreudvikling, at 
vi i alle klubber kan stille med dygtige og engagerede trænere. Vi er heldige, at mange forældre siger ja 
til at gå i gang med træneruddannelsen og dermed hjælpe til med træningen i klubberne. Men det er 
meget vigtigt, at flere af vores skytter også får lyst til at uddanne sig som trænere, så vi sikrer, at vi får 
en bred trænergruppe med forskellige kompetencer. Med dygtige trænere vil vi også kunne fastholde 
flere af vores medlemmer og dermed fortsætte den flotte medlemsfremgang, vi har haft i de sidste år. 
 
I 2016 blev der i Danmark afholdt to store internationale stævner på dansk grund. Første weekend i 
juli, blev de Nordiske Ungdomsmesterskaber afholdt i Hillerød - arrangeret af Hillerød og Lyngby 
klubberne – et stævne med ca. 300 deltagere. Der skal derfor lyde en stor tak og meget ros til de to 
klubber og alle deres frivillige for et godt stævne.  
I sidste weekend i september 2016 blev der afholdt World Cup finale i Odense, og her var vejret for en 
gangs skyld med os. Over 20 grader den sidste weekend i september er ikke helt normalt. Det er altid 
en oplevelse at se verdens bedste bueskytter konkurrere. En stor tak skal lyde til alle de frivillige, der 
endnu engang var med til at afvikle et internationalt stævne i Danmark. Et stævne som vi af World 
Archery har fået meget ros for. 
 
I 2016 opnåede vi igen store resultater på den internationale scene. VM-guld, EM-guld, VM-sølv, EM-
Ungdom-sølv, flotte placeringer ved World Cups, World Cup finale sølv og mange andre flotte 
resultater ved internationale stævner. Alle disse flotte resultater, bliver desværre tit overskygget af 
den manglende OL-kvalifikation. Der skal ingen tvivl være om, at det var en skuffelse og ikke 
tilfredsstillende, at vi ikke havde nogen danske skytter med til OL i Rio. MHN er dog ikke et sekund i 
tvivl om, at skuffelsen var størst ved skytterne selv og teamet bag dem. Der blev kæmpet til den 
allersidste chance i Tyrkiet, og det skal de have stor anerkendelse for. 
 



 

 

Situationen blev drøftet i bestyrelsen og der var enighed om, at vi ville vente med en evaluering af 
vores elitearbejde til efter OL og afvente meldingen fra Team Danmark - om de fortsat så os som et 
Team Danmark Forbund. De første meldinger vi fik fra Team Danmark var positive, og vi drøftede 
derfor på bestyrelsesmødet i september, hvordan evalueringen skulle forløbe. Der var enighed om, at 
der skulle en ekstern konsulent til at evaluere vores Herre og Dame recurve arbejde, samt de to 
compound skytter, der var TD skytter. Resten af Compound landsholdet og Ungdomslandsholdet skulle 
Sanne Rahbek (SR) og Morten Holm-Nielsen (MHN) tage en evaluering med. 3D landsholdet skulle 
MHN tage en evaluering med, når de kom hjem fra EM. Nicolaj Holmboe, vores tidligere Team 
Danmark konsulent blev valgt til at være vores eksterne konsulent på evalueringen.  
 

Sidst i september sagde vores daværende sportschef op med fratrædelse 1. november. Vi valgte i 
første omgang ikke at slå sportschef stillingen op, da vi ville afvente den endelige bevilling fra Team 
Danmark. Vores Team Danmark bevilling for 2017, blev skåret i forhold til 2016. Det var forventet, men 
vi havde selvfølgelig håbet, det ikke blev så kraftigt. Først i januar ansatte vi Finn Trærup-Hansen (FTH) 
som sportschef med tiltrædelse 1. marts. Vi er glade for, at det blev muligt for os at ansætte en erfaren 
kapacitet som Finn.  
 

På bestyrelsesmødet i december overtog Sanne Rahbek (SR) eliteopgaverne fra Klaus. SR valgte at 
nedsætte en ad hoc gruppe, bestående af Dan Hansen (DH) og Jan Jager (JJ), som har arbejdet med 
evalueringsrapporten, men også fået udarbejdet landsholdsplaner for skivelandsholdet og 
ungdomslandsholdet. Bjarne Strandby og MHN har sammen fået udarbejdet planen for 
udtagelsesskydninger for 3D skytter. Alle planerne har været i høring ved skytterepræsentanterne 
inden offentliggørelsen. 
 

Selvom FTH først skulle starte den 1. marts, har han været inddraget i arbejdet i januar og februar, så 
han har kunnet følge med. Men fra 1. marts har der været endnu mere fart på. Der har været mange 
diskussioner i bestyrelsen, og vi mener vi er på rette vej. I onsdags blev der udsendt et oplæg til alle 
klubber, om hvor langt vi er kommet i vores elitearbejde.  Som I kan læse af det, er det ikke et fuldt 
færdigt oplæg. Vores holdning er, at vi vil bruge 2017 på at arbejde med de fremtidige rammer for elite 
og talentarbejdet for alle buetyper. Følgende ting fra oplægget kan dog fremhæves her: 
 

 Vi vil samarbejdet og den anerkendende kultur – det såvel på tværs – uanset buetype – i vores 
forbund, med klubber på både bredde og elite niveau og med vores samarbejdspartnere Team 
Danmark og Danmarks Idrætsforbund.  

 Der pågår et arbejde med at forny vores værdigrundlag og at skabe den vision, der skal være vores 
pejlemærke.  

 Vi ønsker at udvide antallet af talentcentre, da vi ser det som en naturlig udvikling af den regionale 
talentudvikling og gøre afstande til træningsmiljøer kortere. Vi arbejder for, at der skal være et tæt 
samarbejde mellem de respektive talentcentertrænere, så der kommer et godt trænerteam på vores 
talentcentre.  

 Vi arbejder lige nu med et mere struktureret set-up i forhold til udviklingsplaner for vores 
bruttoholdsskytter for skive. Konceptet vil naturligvis blive stillet til rådighed for 3D/felt også ligesom 
skytter uden for bruttoholdende vil kunne anvende dette set-up.  

 Vi ønsker at etablere og udvikle et landsholdscenter som en del af projektsamarbejdet med Team 
Danmark.  

 Der arbejdes videre med at styrke træneruddannelsen og derigennem skabe dygtige trænere der også 
er rustet til at arbejde med fremtidens skytter bredde og elite. 

 Ligeledes skal vi fortsat arbejde for bedre rammer for den målrettede udvikling af skytter frem mod 
international succes – under hensyntagen til det hele menneske.   
 

MHN afsluttede beretningen med at takke alle frivillige i forbundet. Det er altid en fornøjelse at 
komme rundt til stævner, klubbesøg, træningssamlinger og se det store engagement der bliver udvist, 
uden jer ville Bueskydning Danmark ikke være et forbund i fremgang, det gælder både 
medlemsmæssigt, fremgang i antallet af klubber, aktivitetsmæssigt, stor mediemæssigt bevågenhed og 
internationale topplaceringer 

  

 MHN sluttede sin beretning af med at sige Tak for ordet. 



 

 

Spørgsmål fra salen: 
 
 Henrik Toft (HT), Aalborg sagde, at der har været ændringer til det bedre de seneste år – dog ikke for 
 recurve. Han mente ikke, at vi får nok for pengene indenfor recurve. Vi bliver nødt til at få et realistisk 
 syn på problemet – vi tager debatten årligt. Vi mangler en træner, der kan løfte opgaven. Tilskud fra TD 
 går ned af bakke. 
  

 Magnus Bager, Arcus: Vi skal have 2 nye talentcentre. Er det besluttet hvor de skal ligge. Hvad 
 med Recurvens Fremme i Danmark (RFD)? 
 

 Lars Bonderup Bjørn, Aalborg: Vil gerne rose bestyrelsen for at have lyttet til kritikken. Vi er, hvor vi er. 
 Godt at se, at hele Forbundet er med. Der er problemer, der knytter sig til økonomien. Evalueringen 
 brugte stærke ord, hvor ordet mistillid går igen. Vi skal genskabe tilliden til hinanden. Der har været for 
 stort fokus på kortsigtede resultater – og for meget er bundet op omkring en enkelt skytte. Han søger 
 et konkret svar på, hvordan vi kommer videre. Forbundet er til for skytterne – ikke omvendt. 
 

 Morten Holm-Nielsen (MHN):   
 Til Henrik – Ja, vi manglede resultater. Vi fik flotte resultater – men ikke i toppen – Bortset fra Maja 4. 
 plads ved WC1. Vi så fremgang i starten, som desværre ikke holdt. Det er meget vigtigt, når vi 
 ansætter nye personer. Finn Trærup-Hansen blev valgt ud fra et kompetent felt af ansøgere. Der 
 kommer til at ske forandringer. Vi har ALLE været en del af kulturen. Vi kan godt finde ud af at 
 arbejde sammen. 
 Til Magnus – Pt. vides det ikke, hvor talentcentrene skal ligge. Vi leder efter kommuner, der vil være 
 med til at sponsere dem. 
 Til Lars – Vi er uenige om mange ting. Vi kan alle have et anstrengt forhold til andre. Men det må man 
 arbejde ud fra. Mistillid/tillid diskuteres og udvikler. Alle landsholdsskytter har været til en samtale – 
 og jeg tager kritikken til mig. Men vi har alle et fælles ansvar for udviklingen de sidste år. 
 

 Magnus Bager, Arcus – hvordan kan det skabe ro for skytterne, at de ikke selv må vælge den træner og 
 det trænermiljø, som man mener, fremmer ens skydning? 
 

 Morten Holm-Nielsen I Aarhus fik vores skytter at vide, at de skulle gå forbundets vej. Det gav ro – så 
 skulle skytterne ikke gå ind i diverse diskussioner. 
 

 Ulrik, Holstebro – Vedr. Landshold/Elitecenter – er det fornuftigt at lave et nyt center – i stedet for at 
 bruge de eksisterende? 
 Ønsker træneruddannelserne mere strukturerede 
 Hvad er fremtiden for Invictus? 
 

 MHN – med henblik på landsholdscenter, så arbejder vi på ét. Vi undersøger pt. TIK og Taastrup 
 kommune. Talentcentre bør opgraderes. 
 Mht. træneruddannelsen – så håber vi meget, at den nye uddannelse bliver mere struktureret. 
 Invictus ligger i Forsvaret, der pt. heller ikke ved, hvordan det ender efter 2017. DIF overtog 
 Veteranprojektet. Vi skal støtte de eksisterende skytter. Det kommer til at fortsætte på en eller anden 
 måde. Forsvaret vil være med, så længe de inviteres til Invictus Games. 
 

 DB hæfter sig ved, at der intet står om den manglende OL kval i beretningen om det – og udtalte, at 
 deres kritik om manglende kvalifikationer ved trænerteamet viste  sig at være korrekte. 
 

 Jes Lysgaard (JL) – spurgte til, hvordan bestyrelsen vil genoprette tilliden mellem dem og forbundet? 
 

 Morten Caspersen (MC), Køge efterlyste hvor mange, der egentligt har læst Masterplanen – Hele 
 forbundets elitesatsning er sat op omkring én skytte – hvad med talentudviklingen? 
 

 Rolf Lind (RL) svarede at Masterplanen er kommet frem efter forhandlinger med Team Danmark. Den 
 er udarbejdet i samarbejde med vores TD-konsulent. Det er korrekt, at meget er bundet op på en – 
  skytte. Vi valgte at sige ja, da der fulgte en del penge til Talentudvikling med – nogle  penge vi ellers 
 ikke ville have fået. Af de tildelte 1.4 mio. kr. vi har fået – er de 600.000 afsat til Talentudvikling - 300 



 

 

 tkr. fra TD og 300 tkr. fra DIF. Det var den bedste måde at holde  os indenfor i varmen hos TD, der på 
 det tidspunkt manglede 20 mio. kr. i deres budget at dele ud af. 
 

 Henrik Toft (HT) oplyste, at mange skytter nu hellere vil satse på uddannelse frem for træning. Hvordan 
 vender vi den udvikling? Vi mangler en international træner. 
 

 Frederikke Bager (FB), Arcus – Hvorfor satser I kun på én skytte og ikke på ungdommen, og hvad der 
 kommer efter? 
 

 Kasper Larsen, Aarhus – Hvad havde alternativet til én skytte været? Var der overhovedet mulighed for 
 at få TD støtte til flere? 
 

 Rolf Lind – Vi havde ikke et valg, der ville give tilskud til flere skyttern. Ansøgningen er udarbejdet i 
 samarbejde med vores TD-konsulent, der ved, hvad der skal til. Det er en risiko, men en formodning 
 om, at det kommer til at gå bedre økonomisk i TD – og så ér vi stadig inde i varmen. Vi kan ikke 
 dokumentere, at en anderledes udformet ansøgning ville have givet et andet resultat. 
 

 Lars Bonderup Bjørn opfordrede til, at der blev skiftet tema – Vi debatterer de få – det er vi de 2000, 
 der er substansen. Vi har brug for hinanden. Vi må arbejde på tværs af buetyper – og lave aktiviteter på 
 tværs. Nr. Snede og Aalborg har lavet et arrangement – få aktiveret mere som dette i forbundet. Det 
 bør bestyrelsen også være med til at fremme. 
 

 Erik P. Nielsen, Nr. Snede – opfordrede til, at der blev dannet en landsholdstræner-gruppe, der ville 
 kunne indgå i en rådgivningsstab. Det ville ikke påvirke budgettet udover evt. kørsel, mad og 
 overnatning. 
 

 Morten Holm-Nielsen – Er enig med Lars. Strategi sporene skal laves. God ide – mere idræt for 
 pengene. Grundtilskuddet på 40% dækker ikke vores drift af forbund. Strategisporene giver 60% - Vi er 
 landet godt. Strategimødet i foråret blev aflyst gr. for få tilmeldte – 4-5 klubber. Ved mødet i Varde var 
 der 15-16 repræsentanter. Der kom mange gode ideer – og misforståelser blev ryddet af vejen. Vi SKAL 
 ikke følge WA’s regler for stævner – vi kan sagtens holde andre stævner – der kan så blot ikke skydes 
 rekorder. Det er bare KLUBBERNE, der skal tage initiativ til disse stævner. Ros til Aalborg og Nr. Snede 
 for deres arrangement – godt initiativ. Vi vil gerne understøtte, hvad der sker i klubberne.  
 Til Erik – vi vil gerne se på ideen med en trænergruppe.  
 

 Henrik Toft spurgte til status på Compound på OL-programmet. 
 Rolf Lind svarede, at det er svært at svare på. Eliten indenfor Dame Compound er for smal – den skal 
 udvikles – dvs. være bredere. Det var håbet, at Compound kom på European Games programmet – 
 men som arrangør må Hvide Rusland selv vælge, hvilke sportsgrene de ønsker at medtage i European 
 Games og desværre ser det indtil videre ud til, at de har fravalgt bueskydning totalt til de kommende 
 games. Der kæmpes fortsat fra World Archery Europe’s side på at få bueskydning med. Det er vigtigt at 
 have bueskydning med og også at compound får adgang til European Games for således at forberede 
 veje for compound til OL. 
  

 Ulrik, Holstebro – Det var ikke uvilje, at mange ikke kom til mødet – men som træner eller forælder er 
 det svært at finde tiden til det hele. Bakker op om Eriks forslag om føl-forløb. 
 

 Jeanette Riis, Aarhus: Var selv en af de skytter, der ikke blev udtaget. Tak til trænerne. Synes, der er 
 plads til forskellighed og uenighed. JR kom ind på et tidspunkt, hvor RFD kom frem – og hun opfattede 
 det som et brud. Vi mangler at arbejde sammen i forbundet! Blive sammen og lære af hinanden! Vi skal 
 gøre hinanden bedre – og ikke hele tiden finde hinandens fejl! 
 

Jan Darfelt (JD) mente, at JR indlæg var en fin afslutning på debatten - og da der ikke var flere 
bemærkninger, afsluttede han debatten. 
 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
  



 

 

Dagsordenen blev suspenderet for uddeling af hædersbevisninger. 
 

Bronzenål:  
Niels-Ulrik Galberg, Aalborg Bueskyttelaug fik en bronzenål for det store arbejde, han har udført for 
bueskydning, stævner og klubarbejde gennem mange år. 
  

Bueskydning Danmark og Danage of Scandinavia’s Ungdomspokal: 
Sune Rasmussen, TIK for hans EM-sølv og øvrige flotte resultater i 2016 
 

Jubilæumspokalen: 
Dame Senior Compound ved Sarah Sönnichsen, Tanja Jensen og Erika Anear for deres VM Guld 
indendørs og øvrige flotte resultater I 2016. 
 

Mødet blev herefter suspenderet for frokost. 
 
Ad. 5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger 
 

5.1 Det reviderede regnskab og status for 2016 
Bente Nielsen holdt i august gr. arbejde – og hendes pligter overgik derfor til Rolf Lind, der fremlagde 
regnskabet. RL oplyste, at revisionen har afleveret regnskabet uden anmærkninger, hvilket betyder, at 
der ikke er konstateret fejl eller mangler. Det samme fremgår af Revisionsprotokollatet. 
Regnskabet fremviser et underskud på -161 tkr. mod budgetteret -831 tkr. Baggrunden for det mindre 
underskud skyldes, at der er aktiviteter, der ikke er blevet afviklet. De hensatte beløb (overskud fra 
VM) er stadig tilgængelige. Vi har en egenkapital på ca. 2.2 mio. (Overskud fra VM og WC finalen i 
Odense). 
 

Spørgsmål fra salen: 
 

Lars Bonderup Bjørn (LBB) Aalborg spurgte til hensættelsen. Vil den påvirke resultatet i 17, hvis den 
bliver brugt. 
RL svarede hertil, at det vil det – men det vil komme til at fremgå af den måde resultatet for året 
disponeres på, således at forbruget ville fragå den hensættelse der blev lavet efter VM. Det er kun det 
faktisk forbrugte beløb der vil fragå hensættelsen. 
 

Der var herefter yderligere lidt spørgsmål fra salen, bl.a. om kontoen træningslejre kun vedrører 
Recurve – hvortil RL svarede, at størstedelen heraf gjorde – efter aftale med TD – ligesom at posten 
Landstrænere vedrører flere trænere, der har været inde over landholdet. 
 

- Der var ikke yderligere bemærkninger, der vedrørte regnskabet for 2016, og det blev herefter 
godkendt. 

 

5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet 
- Kontingent for 2018 blev vedtaget (Uændret ift. sidste år - Ungdom 340 kr. / Voksne 475 kr.)  
   

5.3 Budgetforslag for indeværende regnskabsår til evt. revidering og næste års budget til godkendelse 
RL oplyste, at budget 2017/2018 er lidt specielt i år. 2017 er rettet til med de aktuelle tal, vi har for 
2017 – men med hensyn til 2018 vides det endnu ikke, hvordan pengene fordeles fra DIF. RL suppleres 
LBB’s tidligere spørgsmål til hensættelsen ved at sige, at budgetmæssigt har vi indtægtsført 530 tkr. for 
bedre at kunne vise bundlinjen, men det endelige beløb vil fremgå af næste års regnskab. 

 
Spørgsmål fra salen: 

 

LBB spurgte til, hvor de 530 tkr. ligger.  
RL svarede, at det meste ligger under Elite, men en del ligger også under Bredde (løn til 
udviklingskonsulent) samt afsat til Recurve og Compound projekter. RL henviste til budgetskema side 9 
”indtægtsført fra bunden egenkapital”, der viser hvorledes de kr. 530.000 er planlagt fordelt på de 
enkelte projekter. 
 

  



 

 

Jes Lysgaard (JL) spurgte til, hvorfor sekretariatslederlønnen var faldet så væsentligt. 
RL svarede hertil, at forbundet grundet besparelser havde været nødsaget til at sætte HJ ned i tid. 
 

Dennis Bager (DB), Arcus spurgte herefter til den klubbetaling der er anført under talentcentre.  
RL svarede, at budgettet for hver at de nuværende tre talentcentre bliver dækket af dels kommunen, 
dels klubben og endelig Bueskydning Danmark. Det er denne klubbetaling der er anført under posten. I 
2016 havde Århus betalt et væsentligt beløb, da de ikke nåede at få en aftale med kommunen. 
 

 - Budget 2017-2018 blev herefter vedtaget 
 
Ad. 6 Behandling af indkomne forslag 
 

Forslag nr: 001  
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark  
Emne: Medlemsindberetning  
Begrundelse: Tydeliggørelse af, hvilket medlemstal, der bruges til opgørelse stemmetal, samt hvilke 
indberetninger man er forpligtet til at svare på.  
- Vedtaget 
 

Forslag nr: 002  
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark  
Emne: Tilmeldingsafgift 1440 runden  
Begrundelse: I dagsorden til forbundsmødet står, at vi skal fastsætte tilmeldingsafgift til 1440 runden.  
Det har vi ikke gjort i mange år og 1440 runden er ikke længere den primære udendørs runde - punktet 
bør derfor slettes  
- Vedtaget 
 

Forslag nr: 003  
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark  
Emne: Tegningsret  
Begrundelse: Det fremgår ikke i dag klart, hvem der tegner Bueskydning Danmark 
- Vedtaget 
 

Forslag nr: 004  
Forslagsstiller: Arcus – Dennis Bager  
Aalborg Bueskyttelaug - Søren Holt og Lars Bjørn  
Lyngby Bueskyttelaug - Hjörtur Gislason  
Emne: Amatør og Ordensudvalgets beretning  
Begrundelse: Sagernes behandling er af offentlig interesse, således at både ledere og aktive i 
Bueskydning Danmark kan lære af sagerne. 
- Forslaget faldt med 62 stemmer for – der skulle have været mindst 100 (2/3 flertal) 
 

Forslag nr: 005 Præmier / Deltagerantal  
Forslagsstiller: Ulbølle Bueklub – Jan Agger  
Treldenæs Bueskydning - Hugo Ernst  
Lyngby Bueskyttelaug - Hjörtur Gislason  
Varde Bueskyttelaug - Torben Schâffer  
Emne: Der bør være guldmedalje i alle klasser uanset antal deltagere  
Begrundelse: Når en skytte vinder en klasse, f.eks. et DM, må det være rimeligt at han/hun også 
modtager en medalje for det. Det er jo ikke skyttens ansvar hvor mange deltagere der er i klassen. 
 - Vedtaget 
 

Forslag nr: 006  
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark  
Emne: Regionsmesterskaber – skive - udendørs  
Begrundelse:  I de seneste år er regionsmesterskaberne ikke blevet afviklet som en 1440 runde men 
som en 70m/50m compound runde med dispensation fra bestyrelsen.  
- Vedtaget – Der kan dog stadig gives dispensation til RM, såfremt der søges om det. 



 

 

Forslag nr: 007  
Forslagsstiller: Thy Bueskyttelaug og Holstebro Bueskytteforening –  
Lars Christian Adrados – fra 2016  
Emne: Gruppehold  
Begrundelse: På forbundsmødet 2016, blev der vedtaget en forsøgsordning med gruppehold for bar og 
langbuer (forslag 004a). Denne forsøgsordning løber indtil forbundsmødet 2017. Det skal derfor 
besluttes om den skal fortsætte og evt. udvides til alle bueklasser. 
- Forslaget faldt 
 
Forslag nr: 008_a  
Forslagsstiller: Lyngby Bueskyttelaug - Jes Lysgaard  
Emne: Bladet Bueskydning som trykt og digital publikation 
 - Forslaget faldt efter diskussion. Økonomien hænger ikke sammen. 
 
Forslag nr: 008_b  
Forslagsstiller: Lyngby Bueskyttelaug - Jes Lysgaard  
Emne: Bladet Bueskydning som digital publikation 5 gange årlige  
Begrundelse: Se forslag 008_a - I tilfælde af, at forslag 008_a vedtages, bortfalder dette forslag.  
Forslag: Bladet forbliver i digital form, men udkommer tilsvarende som forslag 1, 5 gange årligt.  
Udgifterne og indtægterne forbliver som nuværende. Forslag nr 008 - Bladet Bueskydning  
- JL trak forslaget, efter RL havde oplyst, at der ikke fremgår et decideret antal udgivelser pr. år i 
lovene. 
 
Forslag nr: 009  
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark  
Emne: Medlemskab af flere Danske klubber  
Begrundelse: Præcisere, hvorledes medlemmer skal registreres overfor DIF og Bueskydning Danmark, 
når skytten er medlem af flere klubber  
- Bestyrelsen har trukket forslaget – og vender tilbage med et præciseret til næste år. 
 
Forslag nr: 010  
Forslagsstiller: Arcus – Dennis Bager  
Lyngby Bueskyttelaug - Hjortur Gislason  
Emne: DM Masters  
Begrundelse: I forlængelse af forsøgsordningen i 2016 og inde 2017 fremsættes hermed forslag om at 
gøre ordningen permanent. 
- Vedtaget 
 
Forslag nr: 011_a  
Forslagsstiller: Ulbølle Bueklub – Jan Agger  
Emne: 3D DM Holdmedaljer afskaffes  
Begrundelse: Der skydes ikke hold ved 3D DM. Da det derfor bare er en uddeling af medaljer bør den 
afskaffes. Det medføre også en del arbejde / forsinkelse før medaljerne kan uddeles. (Det tager som 
reglen rigelig tid i forvejen) 
- Vedtaget 
 
Forslag nr: 011_b  
Forslagsstiller: Varde Bueskyttelaug - Torben Schäffer  
Favrskov Bueskyttelaug - Torben K. Jensen  
Lyngby Bueskyttelaug - Hjörtur Gislason  
Emne: 3D DM Hold sammensætning  
Begrundelse: Baggrunden forslaget er, at det giver flere hold og derfor mere konkurrence. Hold, 3 
skytter fra samme division/pind  
- Bortfaldet – da forslag 11a blev vedtaget 

 



 

 

 
Forslag nr: 012  
Forslagsstiller: Palnatoke Kolding Bueskytteklub – Tage Kristensen  
Emne: Tidspunkt 3D DM ændres til før 3D EM/VM  
Begrundelse: Det giver mange af landsholdsskytterne mulighed for at deltage i de store internationale 
mesterskaber som eventuel dansk mester. Når DM afholdes efter VM/EM er mange af landsholdets 
skytter “brændt ud” og trænger til en pause. 
- Forslaget faldt  
 
Forslag nr: 012_b  
Forslagsstiller: Lyngby Bueskyttelaug - Hjörtur Gislason  
Emne: Tidspunkt 3D DM ændres til medio september/oktober  
Begrundelse:  Det kan være svært at få besat pladserne ved 3D DM pga. Stor stævneaktivitet 
- Vedtaget – med den rettelse, at ”medio” slettes. 
 
Forslag nr: 013  
Forslagsstiller: Lyngby Bueskyttelaug - Hjörtur Gislason  
Emne: Fodtøj ved stævner  
Begrundelse: Reglen tjener intet praktisk formål. Begrundelsen for indførelse af reglen er efter sigende 
risikoen for at få en pil op i foden, specielt pile, der ligger skjult i græs og løv.  
Lukket fodtøj skal bæres hele tiden under et stævne. - slettes  
 - Forslaget trækkes, da en evt. rettelse vil gøre, at vi ikke følger WA’s regler – og der vil således ikke 
kunne skydes rekorder ved disse stævner. 
 
Forslag nr: 014  
Forslagsstiller: Varde Bueskyttelaug - Torben Schâffer  
Emne: Regionsmesterskaber - Tilskud  
Forslag: Jeg vil gerne foreslå, at man udligner forskellen i tilskuddet fra bueskydning Danmark, i 
forbindelse med et DM VS. JM/SM/FM 
- Bestyrelsen kigger på det – dog først fra stævner i 2018 – da der er udfærdiget kontrakter med 
klubber for 2017 
 
Forslag nr: 015  
Forslagsstiller: Varde Bueskyttelaug - Torben Schâffer  
Emne: Nordisk 3D mesterskab  
Forslag: Jeg vil foreslå at, man på næste møde med vores nordiske venner, drøfter muligheden for at 
lave et nordisk mesterskab i 3d. 
- MHN oplyste, at bestyrelsen allerede har taget initiativ til det ved det seneste nordiske møde i 
februar. De øvrige lande ønskede ikke at ændre ved, at der afholdes skive hvert år – men til gengæld 
ville de vende med deres bagland, om der ikke burde afholdes et egentligt Nordisk Mesterskab i 3D – 
både for børn og voksne. Når vi har fået svar fra dem, vil vi give besked herom. 
 

 Forsamlingen godkendte, at alle vedtagne forslag træder i kraft umiddelbart efter Forbundsmødet. 
 
Ad. 7. Valg til forbundets bestyrelse: 
 LBB oplyste, at RFD ikke var blevet stiftet som en vej ud af forbundet – men som et supplement, gr. 
 diverse episoder som gjorde, at RFD fandt sin plads. Han redegjorde herefter for diverse 
 problemstillinger, der havde medført at han til sidst så sig nødsaget til at stille op til formandsposten, 
 da han ser sig selv som vagthund for retfærdighed. Til gengæld føler han også, at der efterfølgende er 
 sket en erkendelse i bestyrelsen. LBB valgte derfor at trække sit kandidatur til formandsposten. Han 
 ønskede MHN tillykke med formandsposten – og opfordrede ham til at passe på mindretallet – og 
 samle forbundet i et oprigtigt ønske om at stå sammen. Han afsluttede med at opfordre alle til at 
 stemme på Jes Lysgaard som næstformand, som repræsentant for bredden. 
 



 

 

 MHN takkede for valget, snakken og tilliden. Han vil altid gerne tage samtalerne og høre alle ideer. Han 
 opfordrede alle til at stemme på Jan Jager, da vi i Anders Løcke Jensen for en 3D mand – og supplerede 
 med at sige, at Jan Jager og han har taget mange diskussioner gennem årene – Bestyrelsen er ikke altid 
 enige. 
  
 Jes Lysgaard redegjorde herefter for sit kandidatur til næstformandsposten – herunder at han ville 
 arbejde for tillid, bredde og at han ville være en repræsentant for 3D. Han roste samtidigt bestyrelsen 
 for at have arbejdet meget på en positiv ændring. 
 Jan Jager oplyste kort, at han ville være en repræsentant for hele forbundet – ikke kun én gruppe. 
 (En klub havde forladt mødet, så der var 149 stemmer tilbage) 
  

 Valget blev herefter som følger: 
   

 Forbundets formand – 2 år Morten Holm-Nielsen, Aarhus valgt 
 Forbundets næstformand – 1år Jan Jager, Broby valgt (113 JJ, 35 JL, 1 blank) 
 Forbundets økonomiansvarlige – 2 år Eva Kartholm, Køge valgt 
 Forbundets eliteansvarlige – 1 år Sanne Rahbek, TIK valgt 
 Forbundets breddeansvarlige – 2 år Hans Lassen, Sønderborg genvalgt 
 1. bestyrelsesmedlem (uden portefølje) – 1 år Henny Jeremiassen, Arcus valgt  
 2. bestyrelsesmedlem (uden portefølje) – 2 år   Anders Løcke Jensen, Favrskov valgt 
 3. bestyrelsesmedlem (uden portefølje) - 2 år Bjarne Strandby, Silkeborg genvalgt 
 1. Suppleant – 1 år Peter Bundsgaard, Hillerød genvalgt 
 2. Suppleant – 1 år Maria Selch Olsen, Gladsaxe valgt 
 
Ad. 8. Valg til nedsatte udvalg: 
 Lovudvalget – Formand – 2 år  Flemming Skjoldborg genvalgt 
 Dommerudvalgets formand  -2 år Lis Lassen genvalgt 
 Medlem af Amatør og Ordensudvalget – 3 år Bjarne Jensen genvalgt 
 1.suppleant A&O – 2 år    Karsten Weikop genvalgt  
 
Ad. 9. Valg af interne revisorer 
 Intern revisor – 2 år   Michael Søemod, Gladsaxe genvalgt 
 1. revisorsuppleant – 1 år   Steen Jørgensen, TIK valgt 
 2. revisorsuppleant – 1 år   Paw Lohman, Lavia Odense valgt 
 
Ad. 10. Fastsættelse af: 
 1. Tilmeldingsafgift for 1440-runden  - Ikke længere nødvendigt jf. ændringsforslag 2 
 2. Næste Forbundsmøde - Søndag d. 8. april 2018 
 

Ad. 11 Eventuelt  
Jes Lysgaard, redaktør opfordrede igen i år folk til at komme med tilbagemeldinger – og byde ind, hvis de mente 
der var noget, som kunne have relevans for bladet. 
 
Steen Jørgensen, TIK takkede Rolf Lind for den måde, han havde forvaltet erhvervet gennem de sidste 19 år. Det 
er virkeligt lykkedes for RL at sætte Bueskydning på landkortet – og RL har en stor ære i, at der er kommet så 
mange internationale stævner til Danmark – og afsluttede med at takke RL for indsatsen og samarbejdet 
gennem årene. 
 
Dirigent JD oplyste, at han har været i DIF i 33 år – og RL har tegnet bueskydning i mange år og været med til at 
udvikle Bueskydning fra en ”lille del i DIF-butikken” til nu at være fremme i lyset - øgede medlemstal, flotte 
resultater og flotte arrangementer. JD takkede herefter RL for samarbejdet gennem årene. 
 
RL takkede for 19 år med store opleveler og bump, som man heldigvis ikke husker så længe. Han husker især en 
rejse hjem fra Beijing, hvor ideen om talentarbejdet blev født i en samtale med Henrik Toft. RL rettede en stor 
tak til Henrik for hans store arbejde – samt til tidligere ungdomslandstræner Mogens Lie. Det er frugterne af 
deres store arbejde, vi høster frugterne af i dag.  






