Referat af bestyrelsesmøde d. 19. november 2006

Til stede:

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

Afbud:

Sanne Rahbek (SR)

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

1. Ændringer til dagsordenen
- Intet at bemærke
2. Tidligere møder
2.1. Godkendelse af referat fra tidligere bestyrelsesmøder samt opfølgning
- Referatet blev gennemgået. Intet at bemærke.
2.2. Referat evt. FU møde
- Intet møde siden sidst
3. Orientering (ved formanden)
3.1. Orientering vedr. DIF / DOK
DIF budgetmøde
RL refererede kort fra mødet.
Man vedtog nye OL-udtagelseskrav, idet man nu har valgt at følge de internationale krav, og
ikke længere have de danske forbehold om, at vore deltagere skal forventes at ende blandt de
den bedste tredjedel. I holdidræt vil TD fortsat have indflydelse på udtagelserne. De nye
udtagelseskrav vil være gældende allerede i forbindelse med udtagelserne til OL 2008.
SJ redegjorde kort for DIF nye fordelingsnøgle, hvor vi til næste år vil stige i tilskud.
Møde med DIF om samarbejde med kommuner
RL har haft møde med DIF’s medarbejder omkring kommunesamarbejde, hvor de bl.a. talte
om faciliteter.
3.2. Team Danmark
Budgetmøde Team Danmark
Punktet tages under elite.
3.3. Fita
- Intet nyt siden sidst
3.4. Emau
- Intet nyt siden sidst
3.5. NBU
- Intet nyt siden sidst
3.6. Andet
Idrætsfonden Danmark – arrangement om sportsevents
RL redegjorde kort for arrangementet, der havde været meget interessant.
4. Målsætning og udvikling
4.1. Informationssystem til hjemmeside
BS har lavet et oplæg til informationssystem, der kan ligge på vores hjemmeside. Ideen er, at
hver klub får sit eget sted at opdatere f.eks. de medlemmer, der deltager i stævner og
bestyrelsessammensætning. Denne database skal kunne arbejde sammen med
resultatformidlingsprogrammet. Man vil herefter kunne trække alle oplysninger, der har
relevans for hhv. adresselister, top 10, rekorder, klasseinddeling og meget mere ud herfra. Det
kræver en vis disciplin fra klubberne, idet de selv skal stå for opdateringer, der vedrører dem.

Sekretariatet vil dog fortsat være behjælpelig overfor de klubber, der har problemer med det –
eller som ikke selv har internetadgang. Systemet vil i en vis udstrækning komme til at minde
om det, der ligger til grund for vinterskydningen. Sagen er meget højt prioriteret i forbundet.
- Det blev vedtaget, at BS tager kontakt til Karsten Weikop fra TIK, og at de sammen
nedsætter en gruppe, der skal arbejde videre hermed.

BS

4.2. Feltudvalg
Der er nedsat et feltudvalg med Torben Olsen fra Herning som formand. Vi har pt. intet hørt.

HJ

4.3. Seniorprojekt – opdatering ved SR
Gr. SR’s fravær oplyste RL, at den første samling med seniorprojektet havde været en stor
succes. Kurset havde omhandlet Idrætspsykologi – og foregik i Bellinge. Der havde desværre
kun været omkring 20 deltagere.
- SR skriver indlæg til Bueskydning om weekenden.

SR

4.4. Klasseinddeling – forslag fra arbejdsgruppe
EH gennemgik oplægget fra ad hoc udvalget, der meget kort går ud på, at der vil være 3
klasser: klasse 2/begynder - klasse 1 - klasse Elite.
Ungdom har kun klasse 2/beg og klasse 1 – junior/senior har alle tre klasser - Old klasse 1.
Oprykning sker efter 2 stævner over pointkravet inden for 2 år - rullende fremad.
Nedrykning: Hvis man er eliteskytte, men ikke har skudt i 3 år, samt hvis man indenfor 2 år
ikke har opnået klassekravet – rykkes ned til klasse 1. Man kan aldrig rykke tilbage til kl. 2.
Ved skift fra Compound til Recurve og omvendt startes i klasse 1.
Ved skift fra Lang- og barbue til recurve eller compound startes i klasse 2.
Klasseinddeling ude og inde er to forskellige ting. Point grænserne er ikke udregnet endnu
men beregnes ud fra de resultater, der er skudt i 05/06
EH gennemgik endvidere oplægget omkring skydemærker. Der var her enighed om, at
mærker skal kunne opnås efter skydeafstand - og ikke som nu i hver aldersklasse.
- EH går tilbage til gruppen med bestyrelsens kommentarer – og vil udfærdige et endeligt
oplæg til næste møde.
4.5. Helhedsrådgivning – emner til styregruppe
Eftersom Torben Olsen og Jane Gottlieb har trukket sig fra gruppen skal der findes nye.
- Der var enighed om at tage kontakt til Finn Larsen fra Middelfart og Jesper Dyhr fra Sorø.
4.6. Opfølgning på stævneprogram
BS oplyste, at han ingen kommentarer har fået retur på sine spørgsmål omkring
stævneprogrammet. Som nævnt under pkt. 4.1 hænger stævneprogrammet tæt sammen med
informationssystemet.
- Stævneprogrammet vil blive lagt ind under samme arbejdsgruppe, der står for
informationssystemet – og køre videre i det regi.
4.7. DBSF som udviklingsforbund i samarbejde med TD og DIF
Eftersom vi er hos Team Danmark har ændret status fra satsningsforbund til udviklingsforbund
har RL udfærdiget et oplæg omkring DBSF som udviklingsforbund. RL redegjorde for dette,
der skal fungere som et ”skelet”, vi skal arbejde ud fra de næste år. DBSF vil fortsat være at
betragte som et elitært forbund med plads til bredden – og det er i den sammenhæng vigtigt at
understrege, at elite ikke eksisterer uden bredde. Udviklingen i forbundet skal styres af
kvalitet, også på klubniveau.
- Der var enighed om at bruge RL’s oplæg som arbejdspapir for forbundets fortsatte
udvikling.
- Efter lidt mere bearbejdning samt afklaring af nogle forhold udsendes oplægget til
medlemmerne og vil være et emne på næste forbundsmøde.
4.8. Opdatering af bestyrelseshåndbog
Grundet tidspres blev dette punkt udsat til næste møde.
4.9. Opdatering af rekordliste
KL har svært ved at finde tiden til dette arbejde, der efterhånden kræver meget tid. De
oplysninger der bliver sendt ind, er oftest ikke fyldestgørende. Det blev foreslået, at der – på
lige vis som med skydesedler – udfærdiges en seddel, der skal ligge ved alle stævner. Af
denne seddel skal alle oplysninger omkring rekorden fremgå – Den skal så indsendes
sammen med skydesedler – straks efter stævnet.
- Der var enighed om, at rekorder fremover styres af sekretariatet – KL skriver indlæg til
Bueskydning – samt laver oplæg til rekordseddel.
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5. Økonomi
5.1. Orientering om aktuel økonomi/budgetopfølgning
SJ redegjorde kort for økonomien, der følger budgetterne. Det ser oven i købet ud til, vi
kommer ud af året med et mindre overskud.
5.2. Nedlæggelse af unioner – orientering fra Steen
Nedlæggelsen af unionerne er nu fuldført – og alle har fået tilsendt de penge, de evt. skulle
have til gode. For god ordens skyld opfordrede SJ BS til at udsende et endeligt referat af det
afsluttende unionsmøde til de jyske klubber.
5.3. Budget for 2007 og 2008
SJ redegjorde for det endelige budget for 2007. Der var enighed om, at forslaget til det
samlede forbundskontingent for 2007 bør blive 225 kr. pr. medlem – uanset alder.
- SJ skriver indlæg til Bueskydning herom, samt laver oplæg til mail, der sendes ud via
forbundets mailsystem. Når det endelige budget skal godkendes på forbundsmødet,
udsendes HELE budgettet – og ikke kun ”ramme” tal – så klubberne kan se, præcis hvad
pengene bruges til.
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6. Opfølgning på udvalgsarbejde
6.1. Eliteudvalg
Referat fra eliteudvalgsmøde
Gr. SR’s fravær intet at bemærke
Referat fra Team Danmark budgetmøde
RL redegjorde for mødet med TD, der stort set følger vores ansøgning. Det samlede
satsningsbudget bliver på ca. 2 mio. kr. – hvoraf vi selv skal lægge 36%
Status på byggeri
Århus kommune fandt i sidste øjeblik ud af, at bygningen skal forankres. Det ser nu ud til også
at være i orden – og hvis alting ellers går som det gerne skulle, burde bygningerne stå klar om
7-10 dage.
Referat fra møde bredde/elite
MHN oplyste i SR’s fravær, at de var enedes om at have halvårlige møder med en dagsorden.
Et punkt, de allerede nu er enedes om at arbejde sammen omkring, er Trin 3 uddannelsen.
6.2. Breddeudvalg
Orientering om ansøgninger og bevillinger. Generel holdning til ansøgninger
MHN henviste til 2 ansøgninger modtaget fra en række sjællandske klubber, om tilskud til hhv.
en sjællandsk ungdomsturnering over 12 stævner samt to hytteture til Kongskilde, med fokus
på jagt og felt.
- Der var enighed om, at såfremt tilbuddene tilbydes til samtlige sjællandske klubber kan
ansøgningerne bevilges med en underskudsdækning på max. 12.000 kr. til
ungdomsturneringen – samt et tilskud til hytteturene pr. deltager (ansøgerne havde i
deres ansøgning ikke taget højde for deltagerbetaling).
- Der var endvidere enighed om, at tilskud fra breddeudvalget som udgangspunkt skal
dække evt. underskud – ikke blot være en tilskudsordning, hvor klubberne selv kan
beholde alle indtægter.
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Efteruddannelse af trin-trænerne – med Henrik Toft
RL oplyste, at det med Henrik Toft er blevet aftalt at afholde 3 kurser i perioden januar til
marts 2007 på hhv. Sjælland, Fyn og Jylland. Kurserne vil blive tilbudt til samtlige trænere.
Kurset vil omhandle bevægelseslære. DBSF betaler mad og undervisning. Deltagerne betaler
egen transport.
Trin 3 træneres deltagelse i ungdomssamlinger. Status
HJ oplyste, at 13 ud af 17 trin 3 trænere har meldt positivt tilbage omkring deltagelse. 2 kunne
desværre ikke – og 2 svarede ikke på henvendelsen.
Aktiviteter
MHN oplyste, at de vil arbejde videre med videreførelsen af uddeling af pins til ungdommen
ved udvalgte stævner. Der er lavet aftaler med flere af bueforhandlerne.
- MHN udfærdiger skrivelse til klubberne – og sekretariatet står for udsendelse af gavekort
til skytterne.
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6.3. Lovudvalg
Der var en snak omkring diverse ting, bl.a. tolerance tærsklen i højden, der ser ud til at være
faldet ud af lovkomplekset. EH oplyste, at det i så fald heller ikke længere fremgår af FITA’s
lovkompleks og henviste til paragraf henvisningerne i DBSF’s lovkompleks. Carsten SchultzNielsen er ny lovudvalgsformand – og rettelser i lovkomplekset bedes fremover sendt til ham.
6.4. Dommerudvalg
Status på banegodkendelser
HJ har d. 14.11 sendt skrivelse ud til de 17 klubber, der jf. databasen mangler at få godkendt
deres baner. KL har ved dommermødet d. 18.11 gennemgået samtlige klubber med
dommerne.
- KL vil udfærdige en samlet status – og udsende den til bestyrelsen til orientering.
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Fangnet – status
- Intet at bemærke
Diverse
KL oplyste, at han ved næste Forbundsmøde vil trække sig som dommerformand. Otto Zebitz
stiller op i stedet for ham. Ny dommerformand for vest bliver Jan Larsen.
KL oplyste, at han har et hængeparti i forhold til udfærdigelse af oplæg til opgaver for teknisk
delegeret. Han vil få det klart snarest.
KL oplyste endvidere, at dommerne ved dommermødet havde henstillet til, at fremtidige
internationale dommere indstilles af dem – og derefter godkendes af bestyrelsen.
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6.5. Øvrige udvalg
- intet at bemærke
7. Aktiviteter der forestås af DBSF
- Intet at bemærke
8. Øvrige
8.1. Stævneønsker. Nykøbing F – DM ungdom udendørs skive 2007
- Godkendt. Dato bliver 25.- 26. august 2007. HJ udfærdiger kontrakt og lægger datoen på
stævnekalenderen.
8.2. Kan passive medlemmer deltage i stævner? Lovgrundlag?
- Nej. Jf. § 5.3.1.1 Passive medlemmer er ikke at betragte som medlemmer af DBSF. Det
bør derfor håndhæves, at tilmelding til diverse stævner sker gennem klubberne – som det
fremgår af lovkompleksets § 5.1
8.3. Kan danske skytter stille op for udenlandske klubber?
- Ja.

Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 21. januar kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.

Referent:

Helle Jakobsen

HJ

