Referat af bestyrelsesmøde d. 24. september 2006
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1. Ændringer til dagsordenen
- Dagsordenen blev gennemgået – ændringer indskrevet i referat.
2. Tidligere møder
2.1 Godkendelse af referat fra tidligere bestyrelsesmøde
- Referat godkendt
2.2 Referat evt. FU møde
- Intet yderligere
3. Orientering (ved formanden)
3.1 Orientering vedr. DIF / DOK
DIF budgetmøde i oktober. RL deltager
- RL oplyste, at et af hovedemnerne ved det kommende budgetmøde nok vil blive valg af
ny formand for DIF, og at det i en vis udstrækning vil blive et valg mellem filosofier – på
den ene side den nuværende næstformand Niels Nygaard, som står for den mere
forretningsorienterede model og på den anden side de mere bløde, sportsorienterede
modeller. RL håber på en midtersøgende model.
Et andet hovedpunkt bliver nok DIF’s fordelingsnøgle, der nu har fungeret i et par år og
som snart vil træde i kraft, med heraf følgende økonomisk virkning for forbundene.
Møde med DIF om samarbejde med kommuner ved konsulent Poul Broberg
- RL oplyste, at han har aftalt møde med PB i næste uge – og redegjorde for dagsordenen
for mødet og de emner han har tænkt sig at tage op – herunder f.eks. offentlige lokaler.
3.2 Team Danmark
Club 2008
- RL oplyste om TD’s nye sponsortiltag, som vi vil have link liggende til på hjemmesiden.
Invitation til Sportens Galla 2006, Herning
- RL oplyste, at vi har fået invitation til arrangementet i Herning. DBSF agter ikke at
deltage, da vore skytter ikke er repræsenteret.
3.3 Fita
Spørgeskema fra FITA
- Intet at bemærke
3.4 Emau
- HJ finde ud af, hvilke stævner vi har i 2008 – derudover intet at bemærke
3.5 NBU
Nordisk mesterskab i 2008 i Nykøbing F – godkendelse af dato 4.- 6. juli
- Dato godkendt. Stævne lægges på hjemmeside og registreres
stævnekalender.
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3.6 Andet
Teampoint – Ny dansk sportsportal
- Intet at bemærke
Idrætsfonden Danmark - arrangement om sportsevents – RL deltager
- Intet at bemærke
Manglende bestyrelsesmedlem
Torben Olsen fra Herning har meddelt, at han ikke ønsker at indtræde som suppleant i
bestyrelsen.
- BS mente at systemet med regionsrepræsentanter var problematisk, hvilket sås af det
manglende bestyrelsesmedlem. At vi kun har en suppleant for tiden gør det ikke bedre. BS
mente at hele bestyrelsen skulle vælges uden hensyntagen til geografisk placering og
uden specielt tilknytning til en region. Der var enighed om problematikken omkring dette,
men pt. er der ikke mulighed for at ændre ved dette. Da lovene er ret nye var der enighed
om at vente og se, hvorledes det kom til at fungere. EH fortsætter derfor som repræsentant
for Fyn – og alle opfordres til at være opmærksomme på nye personer til bestyrelsen. Den
ledige post fortsætter som vakant til næste forbundsmøde.
USG lukket - tilgodehavender?
- SJ redegjorde for situationen. Intet øvrigt at bemærke.
Sportswiki – sportsleksikon. Indlæg om bueskydning
- RL oplyste om det nye internetbaserede sportsleksikon, der laves i samarbejde med bl.a.
DR. BS påtog sig at skrive noget om bueskydning dertil.
Personspørgsmål
Ved det seneste SM og DM indendørs for Ungdom er en skytte fejlagtigt stillet op i den
forkerte klasse – og har vundet medalje. Der var enighed om, at skytten tages ud af
resultatlisten og at der uddeles et nyt sæt medaljer. De skytter, dette berører, vil få direkte
besked fra forbundet, når resultatlisterne er gennemarbejdet. Navnene på de nye
medaljetagere vil blive offentliggjort på forbundets hjemmeside.
RL tilskriver skytterne/klubberne – og KL laver oplæg til uddybelse af aldersinddelingen til
hhv. hjemmesiden og indlæg i buebladet.
Større stævner
RL foreslog, at DBSF undersøger mulighederne for at for at ansøge om værtskabet for VM
i skiveskydning udendørs i 2011. Dette er et væsentligt stævne, da det samtidig er
udtagelsesstævne til OL i 2012. I undersøgelsesfasen skal det afklares, om vi har
lokaliteterne til at afholde de indledende skydninger på en for skytter og ledere
tilfredsstillende og sportslig forsvarlig måde. Ligeledes skal der være mulighed for at
afholde finaleskydninger på et attraktivt sted, der sikrer stor opmærksomhed og giver
skytter – ledere og tilskuere en unik oplevelse. Stævnet skal som udgangspunkt placeres i
Københavnsområdet.
Vi skal sikre, at vi kan få så stor økonomisk opbakning fra sponsorer, kommune,
idrætsfonden m.v., at vi er garanteret ikke at få underskud på arrangementet, da
Forbundets økonomi på ingen måde må sættes under pres.
RL foreslog endvidere, at der nedsættes en indledende styregruppe bestående af RL, SJ
og Henrik Toft (HT).
- Der var enighed om at gå videre med de indledende undersøgelser. SJ afsætter et beløb
i budgettet for 2007.
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4. Målsætning og udvikling
4.1 Webside til indberetning af resultater
- Punktet udsættes til senere.
4.2 Feltudvalg
- Torben Olsen fra Herning er blevet opfordret til at være formand for ad hoc udvalget. Han
har takket ja og er kommet med et oplæg. RL vil kontakte ham.
4.3 Seniorprojekt
SR oplyste, at eftersom positionen som leder af seniorprojektet fortsat er vakant fungerer
hun og RL pt. som tovholdere på projektet. De forventer at afholde 2-3 samlinger over
vinteren og har pt. arrangeret en samling i Bellinge d. 4.- 5. november – Samlingen bliver
et 2 dages kursus med titlen ” Trænings og konkurrence psykologi – Bedst når det gælder”.
Kurset afholdes i DIF regi og koster ca. 12.000 kr. samt udgifter til mad. De regner med at
invitere ca. 22 personer – dvs. primært skytter, både compound og recurve, der skyder i
eliteklassen - Vakante pladser kan fyldes op med trin 3. trænere.
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DBSF betaler ophold, undervisning og fortæring. Skytterne må selv betale transport og
indkvartering, såfremt de ønsker anden indkvartering end Bellinge.
Det blev understreget, at det er vigtigt, at underviseren ved, hvad det vil sige at skyde med
bue.
4.4 Klasseinddeling – udvalg og kommissorium
Karsten Weikop, TIK – Anne Marie Nielsen, Helsinge og Carsten Schultz-Nielsen, Varde
har meldt sig til udvalget. Grundet EH’s fravær udsættes punktet til næste møde.
4.5 Helhedsrådgivning – fornyet henvendelse fra DIF
RL oplyste, at han har et møde med DIF ved Tom Jensen, i næste uge – hvorefter
projektet starter igen.
4.6 Opfølgning på stævneprogram
BS oplyste, at han har haft lidt problemer med at få på skrift, hvad programmet egentligt
skal kunne – meget ser ud til at være lavet ved mundtlige aftaler. RL bad ham tage kontakt
til dem, der bruger programmet aktivt – og bede dem komme med input til fejl, mangler og
øvrige kommentarer – og herefter i samarbejde med Fudge få disse udbedret.
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4.7 Skal blanket vedr baner ved PR arrangementer ligge i Word eller PDF?
- Det blev aftalt, at blanketten lægges på hjemmesiden i både Word og pdf – førstnævnte
så den også kan indsendes hertil elektronisk
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4.8 Hjemmeside
Oplægget til den nye hjemmeside blev gennemgået. Det blev oplyst, at Kenneth
(webmaster) gerne vil have en form for database tilknyttet siden – med oplysninger om
skytterne, deres klasser etc. BS henledte opmærksomheden på muligheden for at
sammenkæde f.eks. resultatformidlingsprogrammet med denne.
- Det blev aftalt, at BS tager kontakt til Kenneth.
Der var efterfølgende en debat omkring Forbundslogoet – om hvor tidssvarende det er, og
om, hvorvidt det overhovedet leder tankerne hen på bueskydning, hvis man ikke kender
det i forvejen.
- Det blev aftalt, at RL skriver et indlæg til Bueskydning omkring det – og opfordrer folk til at
tilkendegive deres holdning til en evt. ændring – samt evt. interesserede til at komme med
forslag.
5. Økonomi
5.1 Orientering om aktuel økonomi/budgetopfølgning
SJ redegjorde for den aktuelle status – det ser alt sammen helt fint ud – budgetterne følges
stort set. SJ henstillede til Jylland, at de indsender dokumentation for restancer efter
afvikling af unionen. MHN oplyste, at han mangler at indsende oplysninger om de
personer, der skal opkræves egenbetaling for bustransport til NM i Sverige.
- MHN vil snarest fremsende dette til HJ, der så vil udskrive fakturaer.
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5.2 Nedlæggelse af unioner
SJ redegjorde for status: Sjælland er afsluttet – klubberne vil her få tilsendt ca. 80 kr. pr.
medlem. Fyn er afsluttet – klubberne vil her få tilsendt ca. 132 kr. pr. medlem – Og Jylland
skal holde afsluttende møde i oktober. SJ henviste her til, at overskuddet pr. 31-12-05 vil
blive reduceret med ca. 10.000 kr. - idet unionen valgte at betale deltagerbetalingen for
ungdomsskytternes deltagelse i NM i Sverige.
5.3 Budgetprocedure for 2007
Af hensyn til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer oplyste SJ om proceduren, hvorefter han
snarest udsender det overordnede budget. De budgetansvarlige bedes så efterfølgende
gennemgå det – og komme med uddybelser, tilføjelser og kommentarer. SJ understregede
vigtigheden af, at alle har ovennævnte i baghovedet, da eventuelle tiltag kan være betinget
af forbundskontingentets størrelse.
5.4 Underskrift af regnskab
Manglende underskrift indhentet - Intet øvrigt at bemærke.
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6. Opfølgning på udvalgsarbejde
6.1 Eliteudvalg
Referat fra eliteudvalgsmøde
SR redegjorde for det udsendte referat – Intet at bemærke.
Referat fra arbejdsgruppemøde – status på byggeri
I forbindelse med udgravning til fundamentet er det blevet opdaget, at jorden under er
giftig. Det har udover lidt forsinkelse på byggeriet, der forventes færdigt omkring d. 1.11,
medført en merudgift på byggeriet, som Atletion og TD deler.
OL Krav
Der har været afholdt møde med TD. Der er grundet ændring i finaleskydning ved VM
blevet ændret på kravene, således at det fortsat ser ud til at være opnåeligt for os at få
skytter med til OL i 2008.
Sponsoremne
SR fik til VM i felt i Sverige kontakt til en fabrikant af sportstøj, der virker funktionelt for
bueskytter. Hun har taget kontakt til dem – og er nu i dialog med en dansk forhandler, der
fortrinsvist ser ud til at være interesseret i vort seniorhold.
Samarbejde breddeudvalg, herunder efteruddannelse af trænere
SR oplyste, at de d. 1.10 har det første møde, der skal være indledningen på et
samarbejde mellem elite- og breddeudvalget. I starten vil samarbejdet dreje sig om mere
basale ting – herunder f.eks. efteruddannelse af trænere.
Holdledere
SR oplyste, at eliteafdelingen har brug for flere emner til holdledere. Hun spurgte i den
anledning MHN og BS, om det kunne have interesse. I begyndelsen vil de komme med ud
som føl – f.eks. til et Grand Prix, hvor der normalt ikke er holdleder med. Derudover har
hun kontaktet Torben Johannesen – som holdleder for junior/kadet.
Landsholdstøj - bluser
SR oplyste, at det desværre nok vil blive nødvendigt allerede til næste år at udskifte de nye
bluser, idet kvaliteten har vist sig at være meget dårlig.
Koreansk træner
Der arbejdes fortsat med planer om at få en koreansk træner hertil – finansieret af TD. HT
laver et oplæg. RL og SR vil efterfølgende lave en projektplan til TD.
Coaching uddannelse - målgruppe er elitetrænere
SR oplyste, at HT indstilles hertil.
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Team Danmark ansøgning
Ansøgningen er under udarbejdelse – og der forventes ikke umiddelbart nogle større
forandringer ift sidste år.
Ungdomssamlinger
Der er pt. lavet aftaler med Aalborg og Taastrup om at afholde ungdomssamlinger der. Der
mangler pt. at laves aftale med Syd. Broager har meddelt, at de ikke kan afholde det, med
det nuværende økonomiske tilskud.
- Det blev vedtaget, at deltagertilskuddet fremover skal være 200 kr. pr. person. Dette vil
medføre en mindre budgetoverskridelse for 2006.
Løn trænere
SR oplyste, at HT har bedt om at få undersøgt, om hans løn bliver nettoprisindeksreguleret. HJ undersøger i samråd med SJ – og sender samtidigt mail til Århus om, at vi er
ved at checke op på det.
Mogens Lie (ML) har bedt om en mindre forhøjelse af sin dagløn – hvilket er bevilget. ML’s
kontrakt vil herefter blive forlænget.
Reklame merchandise
SR viste nogle nøgleringe, som hun gerne vil have tilladelse til at producere.
- Det blev vedtaget, at hun går videre med det.
6.2 Breddeudvalg
Orientering om ansøgninger og bevillinger
MHN redegjorde for status omkring ansøgninger. Vi har pt. en ansøgning liggende fra bl.a.
København, der afventer nogle uddybende bemærkninger fra klubben. Derudover er der
bevilget et beløb til et børnestævne på Fyn.
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Trænerkursus trin 1 – status
Der er pt. tilmeldt over 50 personer til kurset. Der vil blive afholdt 6 kurser i hhv. Tåstrup (2
stk.) v. Majbritt Degn – Hillerød v. Bent Gormsen og Ib Gilberg – Aalborg – Branderup v.
Finn Larsen og Køge. Alle kurser vil gå over 3 weekender – bortset fra Køge, der vil blive
afholdt over 6 torsdage.
Der vil i den anledning være behov en budgetoverskridelse på 2x3.000 kr.
- Budgetoverskridelsen blev bevilget.
Aktiviteter
MHN oplyste, at breddeudvalget arbejder på en landsdækkende åbent-hus dag til
promotion af bueskydning. Derudover arbejdes med planer for ungdommen om et system
med mærker for deltagelse i forskellige stævner. Efter erhvervelse af et vist antal mærker
skal de kunne byttes til en lidt større ting, evt. gavekort.
4 timers kursus
Der arbejdes på afholdelse af en række små kurser af 4 timers varighed, hvor et områdes
skytter inviteres til en aften omkring et bestemt emne f.eks. trimning, fremstilling af streng
m.v.
PR materiale
MHN forespurgte til, om Forbundet ligger inde med noget PR materiale – HJ viste ham det
eksisterende. Breddeudvalget arbejder videre med fremstilling af noget, der skal kunne
rekvireres af klubberne – bl.a. plakater til ophængning ved større arrangementer.
Forespørgsel om PR arrangement i Stoholm
MHN vil tage til Stoholm og deltage i arrangementet. Ellers intet at bemærke.
Film om fremstilling af strenge. Øvrige film?
RL oplyste, at han har set Ib Gilbergs film om trimning af strenge. Foreslog at det kunne
være interessant for klubberne at have en sådan film liggende – bl.a. også om trimning af
buen. BS har filmen liggende – giver den til MHN – og vi vil så tage emnet op på næste
bestyrelsesmøde.
NM 2007 – Felt
Næste år afholdes NM for Ungdom som et feltstævne. Det blev foreslået, at vi skulle
arrangere fælles bustransport som i år – og for at give de unge et kendskab til felt –
arrangere to felt weekends – hhv. øst og vest for Storebælt.
- KL undersøger, hvilken by NM skal afholdes i næste år – og vi tager herefter stilling til
ovennævnte.
6.3 Lovudvalg
Erik Hjortebjerg har trukket sig som udvalgsformand. Ny skal findes. Hvem?
- Det blev vedtaget, Carsten Schulz-Nielsen udnævnes til ny formand, BS bliver menigt
medlem – og Flemming Skjoldborg, Randers opfordres til at blive det 3. medlem. RL
tilskriver CSN.
6.4 Dommerudvalg
Dommerseminar i New Zealand
- Af hensyn til dommerudvalget nuværende økonomiske status, er der desværre ikke
penge i budgettet til at sende en person af sted.
Status på banegodkendelser
En del klubber mangler fortsat at få godkendt deres baner.
- HJ tilskriver disse med opfordring til at få det bragt i orden til næste år – eller oplyse, om
de ikke har nogen udendørsbane.
Fangnet – status
KL oplyste, at han kun med ét net pt. ikke kan godkende de eksisterende. Såfremt to
pilefang hænges op med ca. 1 meters mellemrum kan det stoppe en pil.
- Det blev vedtaget, at KL retter nuværende banegodkendelsesformular til, så den svarer til
ovenstående.
Bedre opfølgning på uddeling af medaljer ved DM/Forbundsmesterskaber – evt. bede
teknisk delegeret om at følge op på deltagerantal inden uddeling
- Der var enighed om, at lovene skal overholdes – og at det må være arrangørens opgave
at sørge for, at der ikke uddeles for mange/forkerte medaljer. Medaljer uddeles efter det
faktiske antal personer, der skyder til mesterskabet – ikke efter antal tilmeldte el. lign.
Forholdet præciseres i arrangement-håndbogen. Kontakt til Erik Hjortebjerg herom.
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- KL laver til næste bestyrelsesmøde et oplæg til, hvilke opgaver teknisk delegeret egentligt
har til et mesterskab.
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Internationale dommere
Poul Heinsen har tidligere meddelt, at 2007 er hans sidste år som international dommer.
Der var enighed om, at to internationale dommere fra Danmark er passende.
- Det blev besluttet, at bestyrelsen fremover indstiller emner til international dommer – og
at vi vil sende en dommer på kursus som continental dommer i 2007, med henblik på
efterfølgende videreuddannelse til FITA dommer. Bestyrelsen indstillede Klaus Lykkebæk
til denne opgave.
Diverse
KL oplyste, at, med de mange nye dommere, vil der være behov for yderligere et én-dagsdommermøde, der forventes afholdt sidst i november.
KL forespurgte til om rekorder, lavet ved de nye regler omkring finaleskydning skal
betragtes som rekorder – og dermed på rekordlisten.
- Vedtaget
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6.5 Øvrige udvalg
- Intet at bemærke
7. Aktiviteter der forestås af DBSF
7.1 Vinterturnering
Eftersom det tidligere er blevet vedtaget, at vinterturneringen skal ligge hos DBSF foreslog
RL at administrationen af den, indtil videre, kommer til at ligge i sekretariatet med
assistance af SJ.
- Vedtaget
7.2 Divisionsturnering
MHN oplyste, at de i breddeudvalget har diskuteret at opstarte en divisionsturnering i hver
region.
- Breddeudvalget arbejder videre med det.
7.3 Kongskilde banen
Det blev oplyst, at Sorø afventer udspil fra Forbundet med aftale om at passe Kongskilde.
- KL kontakter Sorø.
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8. Øvrige
8.1 Stævneønske fra Silkeborg
- Intet at bemærke
8.2 Overordnet styring/godkendelse af stævner bl.a. ved flere stævner på samme dag
Der har været rejst spørgsmål ved, om der var behov for at genindføre
godkendelsesproceduren for at undgå flere stævner samme dag.
- Med internettets muligheder for løbende at kontrollere stævnekalenderen fastholder vi det
system, at stævner der indsendes til sekretariatet omgående lægges på hjemmesiden, så
alle kan se stævneønskerne og planlægge i forhold til det.
8.3 DM Jagt og Felt
Der har indsneget sig en fejl i lovkomplekset omkring afvikling af DM i Jagt og Felt.
- Lovkomplekset rettes til. HJ kontakter Carsten.
8.4 Bestyrelseshåndbog
BS har læst bestyrelseshåndbogen igennem – og fundet en del spørgsmål. BS vil maile
den til bestyrelsen – hvorefter den vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde.
8.5 DM Ude 2007 Ungdom
Vi mangler pt. arrangør til ovennævnte arrangement.
- RL skriver indlæg herom i buebladet.
Nyt bestyrelsesmøde sat til søndag d. 19. november kl. 10.00 i sekretariatet, Idrættens Hus, Brøndby.
Referent:
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