Referat af bestyrelsesmøde d. 11.6.2006

Til stede:

Rolf Lind (RL)
Steen Jørgensen (SJ)
Morten Holm-Nielsen (MHN)
Klaus Lykkebæk (KL)
Bjarne Strandby (BS)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

Afbud:

Erik Hjortebjerg
Sanne Rahbek

Dansk Bueskytteforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf.:
+45 43 26 27 28
Fax:
+45 43 26 27 29
Hjemmeside:ww.dbsf.dk
Email: dbsf@dbsf.dk

Rolf Lind indledte mødet med at ønske de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. Der er pt. ingen
repræsentant for Fyn, da Margaret Bang af personlige årsager trak sig to dage efter Forbundsmødet.
Han refererede kort fra Forbundsmødet – og bad i den anledning HJ om bl.a. at give besked til Peter
Rygaard om Henrik Larsens anmodning om aktindsigt i sagen omkring tilbagekaldelsen af medaljer,
samt lægge tro og love erklæringen omkring ”promotion-arrangementer” på hjemmesiden. Han oplyste
derefter, at vi samme weekend ved World Cup stævnet i Tyrkiet har vundet guld i herre compound
hold, og bad HJ sende brev til medaljevinderne. Han bad derefter HJ om at lægge referatet fra
Forbundsmødet på hjemmesiden straks det er færdigt, samt sende det ud til alle klubber. I den
anledning var der en snak om mailsystemet, og RL bad HJ om at få en besked på Opslagstavlen i
Bueskydning om, at de kan kontakte hende, såfremt der er problemer med mailsystemet – og i samme
anledning lave en reminder om, hvad der ligger af udstyr til afvikling af stævner ved Danage. Han gik
herefter over til selve dagsordenen.

1
1.1

Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
- Ingen bemærkninger til tidligere udsendte referat.

1.2

F.U.
Opfølgning på indsendelse af billede og præsentation til den nye hjemmeside
RL opfordrede de fremmødte om snarest at indsende det udbedte materiale – og KL
oplyste, at han efterfølgende ville tage fotos af de fremmødte.

1.3

Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
- Intet at bemærke

2
2.1

Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
Kort orientering fra DIF års møde
RL orienterede kort om mødet og oplyste, at der efter kampvalg nu er kommet en ny
næstformand – Niels Nygaard.

2.2

Team Danmark
Kort orientering fra arbejdsgruppemøde
RL orienterede kort for mødet.

2.3

Fita
- Intet at bemærke

2.4

Emau / NBU
RL oplyste, at EMAU’s sekretariat er flyttet til Rom.
Omkring NM oplyste MHN, at færgeselskabet har udbedt sig navne og fødselsdatoer på
alle de, der skal med færgen. I samme anledning skal vi også bruge navne til busserne –
HJ indsamler disse. KL tager DBSF’s pennesæt med som gave.

2.5

Andet
- Intet at bemærke

HJ

ALLE

HJ

3

Målsætning og udvikling
Opfølgning på forbundsmøde
RL henviste til tidligere snak og oplyste endvidere, at lovudvalget er godt i gang med at
rette i lovteksterne – pt. mangler de kun afsnittet omkring FITA.

EH

Nedsættelse af feltgruppe
RL anbefalede Torben Olsen som formand. Han vil tage kontakt til ham på bestyrelsens
vegne. Der var derudover enighed om, at TO selv udnævner de resterende medlemmer.

RL

Fordeling af opgaver vedr. regioner
Det er de nyvalgte regionale bestyrelsesrepræsentanter, der skal forestå den endelige
afvikling af unionerne – og SJ forestår afviklingen af økonomien. Da Margaret Bang har
trukket sig, tager EH sig indtil videre af Fyn. Det blev aftalt, at HJ sender mail til
unionerne med anmodning om fremsendelse af aktivitetsplan og vedtaget budget for
2006. Det blev endvidere aftalt, at HJ laver en side på hjemmesiden, der hedder
Regionsmesterskaber på samme måde som DM. I samme mail beder hun om oplysning
om allerede aftalte Unionsmesterskaber. SJ laver oplæg til indkaldelse samt dagsorden,
som regionsrepræsentanterne herefter skal bruge til at indkalde klubberne.

HJ/SJ

Identifikation af kommende opgaver
Tages under hhv. Bredde og Elite
Nedsættelse af gruppe til gennemgang af mærker klasser m.v.
RL foreslog, at EH bliver formand for gruppen – og at den derudover kommer til at bestå
af 4 personer. HJ tager kontakt til EH herom. Derefter sendes mail til klubberne – samt
en notits i Bueskydning om, at vi søger interesserede til gruppen

HJ

Opfølgning på helhedsrådgivning
Der sker pt. ikke noget – RL følger op på det med DIF.

RL

Stævneprogram
BS gjorde opmærksom på, at han har sendt en skrivelse til Forbundet med fejl og
mangler. Der var enighed om, at han gøres ansvarlig for det fremtidige arbejde med det i
samarbejde med Jens Fudge. HJ sender mail til Jens og gør opmærksom på, at BS vil
kontakte ham mhp et møde.
4
4.1

BS/HJ

Kassereren
Regnskab/budgetopfølgning
Gennemgang ny kontoplan efter fusion med unioner
SJ gennemgik den nye kontoplan.
Udbetaling af unions-penge til klubber
SJ er tovholder omkring dette. Kan pt. ikke siges, hvornår præcis det vil ske, men
snarest efter vi har modtaget referat fra de afsluttende unionsmøder, hvor regnskaberne
er blevet godkendt.
Opkrævning af forbundskontingent
SJ oplyste, at han forventer, det opkræves i december.

4.2

Budget for 2006 og 2007
Gældende budget efter fusion med unioner
SJ henviste her til det på Forbundsmødet vedtagne budget for 2006.

5
5.1

Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
Seniorprojekt
RL oplyste på SR’s vegne, at der skulle have været holdt møde med compoundskytterne
d. 5. juni – men at dette møde blev udsat gr. ”HT’s” forestående fødsel.
De sidste byggetilladelser til skydehuset på EC skulle nu være givet.
RL havde gjort sig nogle overvejelser omkring ”private” reklamer på skytternes tøj, men
det blev vedtaget, at der arbejdes videre på det.

SJ

SJ/HJ

SR

5.2

Breddeudvalget
Nye opgaver
Vinterturneringen - Der var enighed om, at Broager ikke har kørt det tilfredsstillende,
hvorfor DBSF fremover selv vil køre det. HJ laver udkast til skrivelse herom, som hun
sender til RL til godkendelse. Silkeborg opfordres til at køre det for næste sæson, da de
har erfaring med sommerturneringen og et program, de har udarbejdet til indrapportering
af egne resultater. BS bliver bestyrelsens repræsentant og HJ sender mail til Kenneth
(webmaster) og beder ham kontakte BS omkring implementering af systemet på vores
nye hjemmeside.

HJ/BS

Træneruddannelse. Trin 1+2+3 samt opfølgning på uddannede trin 3 trænere
BS oplyste, at han netop havde deltaget i trin 3 kurset. Han mente ikke, at der rent
skydeteknisk var noget nyt i.f.t. trin 2 kurset, samt efterlyste et samspil med
landstrænerne. Derudover mente han, at det er vigtigt, at DIF underviserne, der kommer,
har et kendskab til bueskydning, da de så kan målrette deres undervisning bedre. RL
sagde, at det er vigtigt, vi gør os overvejelser om, hvordan vi får den erfaring, vi har gjort
os på nuværende tidspunkt, overført til alle trin, så det bliver til gavn for alle. Det blev
aftalt, at MHN skal finde en person, der vil være ansvarlig for træneruddannelsen.

HMN

HJ/RL

Samarbejde med eliteudvalg
- Intet at bemærke
Nordisk mesterskab - opfølgning
- Se tidligere
Sommerlejr
KL oplyste, at der på daværende tidspunkt var 40 tilmeldte – og redegjorde derefter for
indholdet af sommerlejren.
5.3

5.4

5.5

Lovudvalget
Opfølgning forbundsmøde
RL oplyste som tidligere, at lovudvalget er godt på vej med det nye lovkompleks.

EH

Dommerudvalget
Dommerkursus
KL oplyste, at kurset gik godt, alle bestod. Han er pt. ved at samle
undervisningsmaterialet, så det ligger samlet ét sted. Der er pt. rimeligt med dommere
både øst og vest, men vi bør nok overveje endnu et kursus om et par år på Sjælland.

KL

Opfølgning på sikkerhedsgodkendelser
KL oplyste, at pt. har ca. 2/3 af vore klubber fået godkendt deres baner. HJ laver udkast
til skrivelse til de klubber, der fortsat mangler – og sender det til RL til accept.

HJ/RL

Dommerafregning vedr samkørsel
KL oplyste, at dommerne fremover skal være mere opmærksomme på geografi og
bopæl i.f.t. dommerbesætning ved stævner.

KL

Andet
RL oplyste, at han vil tage en snak med Kenneth omkring hjemmesiden. Derudover
opfordrede han til, at vi alle indenfor 14 dage kommer med en feedback omkring ønsker
til hjemmesiden.

ALLE

6
6.1

Unionerne
SBSU
Hvilke opgaver overtager vi
Økonomi
Afsluttende møde
Sjællandsmesterskaber
- Se tidligere

6.2

FBSU
Som under SBSU

6.3

JBSU
Som under SBSU

7

Andre emner
- Intet at bemærke

8

Bordet rundt, eventuelt
Børneattester fra trænerne der arbejder under DBSF
HJ oplyste, at de er indhentet for alle.
Bestyrelseshåndbog
BS vil gennemgå den og vende tilbage med forslag til rettelser.

Nyt bestyrelsesmøde sat til søndag d. 24. september kl. 10.00 i sekretariatet, Idrættens Hus, Brøndby.

Referent:

Helle Jakobsen

BS

