
  
Referat af bestyrelsesmøde den 2. december 2007 i Brøndby 

 

  
Fremmødte:    Rolf Lind (RL) 

Steen Jørgensen (SJ) 
Sanne Rahbek (SR) 
Morten Holm-Nielsen (MHN) 
Bjarne Strandby (BS) 
Klaus Lykkebæk (KL) 
Jesper Lie (JL) 
 

Afbud:             Erik Hjortebjerg (EH) 
Helle Jakobsen (HJ)  
 

 

1 Udsendte referater  
1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  

 Referatet godkendt. 
Sanne deltog i begravelsen for Henrik Larsen i Rønne. Der var leveret en krans. Der 
blev overleveret skrivelser fra EMAU m.fl. 

 

1.2 F.U.  
 - Intet at bemærke  
1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  

 - Indsat under relevante punkter  
2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  
 Budget fra DIF for 2008 uden overraskelser  
2.2 Team Danmark  

 Møde Team Danmark 
Tages indgående under Elite 

 

2.3 Fita  
 World Cup 

Der er tegn på, at vi skal afholde det i KBH 2009. Et lille stævne med 16 deltagere. 
Arrangementet dækkes af FITA tv meget professionelt. Rolf deltog i Dubai, meget flot. 
Det skal være i KBH. Betingelsen er at det ikke koster DBSF noget. Der forhandles om 
at DBSF får 50 % af sponsorindtægter. Nok noget højt sat. Stævnedato 12/9 eller 19/9 
2009. 

 

2.4 Emau  
 Referat bestyrelsesmøde 

Der er mulighed for at stille op til pladser i EMAU. Der kommer et ungdoms OL, og der 
skal derfor flyttes rundt på ungdomsmesterskaber. Referatet ligger på EMAU’s 
hjemmeside, hvor det kan ses. Der er bueskydning på programmet for ungdoms OL. 
Der sendes udpluk fra referatet til Mogens, således at der kan tilrettelægges 
udtagelsesstævner. 
 

Helle: Referatet skal sendes til Henrik og Mogens 

 

2.5 Andet  
Rygter og ”hear talk”: Der er to forhold, der tages frem: bestyrelsen skal straks 
imødegå rygter, når de opstår og forsøge at få det rettet hen, hvor det er relevant. Der 
er skrevet et indlæg i Bueskydning omkring bueskydnings fremtid. Der er andre mål end 
deltagelse i OL og VM, idet der kun er tre deltagere af hver køn, der kan deltage i OL. 
Der kan sagtens være områder inden for forbundet, som alle ikke har information 
omkring.  
 
Jonna skal sende et eksemplar af buebladet til hele bestyrelsen 

 

Sponsorstøtte: der blev gjort opmærksom på korrespondancen med Jens Fudge. 
Skytterne repræsenterer forbundet, når de sendes ud, og dermed skal de skyde i det 
tøj, der stilles til rådighed. Tages formentlig op på forbundsmødet. 

 

Drengekor: Ingen der har tages sig af i det store hele. Rolf ansvarlig  
Årets fund: Niels Dall er indstillet.  

 

Presseklip: Er bestilt  



 Sportscollege i Nykøbing: Rolf har været til møde med Nykøbing Falster kommune, 
hvoraf det bla fremgik, at der skal tilrettelægges træning, som passer til den enkelte 
udøver. Klubben er ikke afvisende. Den største udfordring er at finde en træner, der kan 
stå til rådighed. Maibritt Degn er ikke afvisende over for deltagelse i projektet. Der 
arbejdes videre med dette.  
Udbuddet af uddannelsesmuligheder ser spændende ud. 

 

3 Målsætning og udvikling  
Stævnedeltagelse – antal voksne - specielt recurve:  
Der en opgave som skal løses. Som en mulighed for at fremme recurve forsøges der at 
afsætte en pulje til medfinansiering af deltagelse i internationale stævner i 
landsholdsregi, selv om man ikke er på EC. 
Skytterne skal ikke stilles noget i udsigt som ikke kan indfris. 
Eliteudvalg og landstrænere skal komme med et oplæg til deltagelse i GP og andre 
stævner for skytter, der ikke er tilknyttet Elitecenteret, hvis der er plads 
Der skal evt. laves et handikap til stævner for at tiltrække flere skytter. Der skal tænkes 
over nye tiltag på området. 

 
 
 
 

Sanne 
 

 

Vort forbrug i forhold til budget 
- Se nedenfor 

 

4 Kassereren  
4.1 Perioderegnskab/budgetopfølgning  

 Resultat kontra budget 
Der er ikke brugt det, der er budgetteret med.  
Der kan trækkes enkelt personer ind til at udføre ad-hoc opgaver 

 

4.2 Budget for resten af året  
Budget for næste år, dvs. 2008 og 2009 
2008 blev gennemgået. Der kom rettelser fra Morten og Sanne.  
Der budgetteres med et underskud på ca. 600.000,- i 2008 
Der er ikke kigget på 2009 endnu, det kommer hen mod forbundsmødet. Kontingent for 
2009 bevares på nuværende niveau. 
Bestyrelsen godkendte herefter budget 2008. 

  

Restancer 
Der fortsættes med henblik på inddrivelse eller ekskludering af klubben 

 

5 Opfølgning på udvalgsarbejde  
5.1 Eliteudvalget  

3 D: Der skal findes stævner, der kan anvendes til kvalifikation. Der skal laves to – tre 
stævner efter FITA regler. Danish Open og Dyrehaverunden forsøges arrangeret efter 
FITA’s regler. Udvalget udtager skytter med kvalitet. 
Brev fra Henny svares af Rolf. 

 
Bjarne 

 
Rolf 

Eliteudvalgsmøde 
Referat udsendt. 

 

Ungdomsprojekt-trænere 
Der er et nyt oplæg med anden struktur. Mogens, Maibritt og Torben er ansvarlige for 
afviklingen. 

 

Seniorprojekt 
Der har været flere aktiviteter, hvortil bruttohold og subelite blev inviteret. Der mødte ca. 
16 personer op. Der er afholdt seminar med John Dudley, som var en succes.  
Senior og ungseniorprojektet skal deles mellem elite og breddeudvalg. 
Brutto compound fortsætter, men der skal laves en samling med instruktør udefra. 
(f.eks. John Dudley)  
Fremover kan der være et samarbejde mellem elite og bredde, hvor der aftales 
hvor/hvem der skal være. 
Der er mange tilmeldinger til seminar med Kim.  

 

Ungseniorprojekt 
Der er forskellige tiltag undervejs. Der er planer om en samling i foråret. Målgruppe 18 – 
23 år, som har været med i ungdomsprojektet (der skal være et vist potentiale). Der 
arbejdes på at finde et sted at afholde samlingen, samt finde trænere og fastlægge 
program.  

 

 

Møde Team Danmark og TD ansøgning 
Godt møde med TD. Godt tilfreds med to OL deltagere udtaget. Skytterne gennemgået.  
Konklusion klubtalentudviklingskoncept: der skal laves en beskrivelse til fødekæden til 
elitecenteret. Det er meget vigtigt, at der sker noget på dette område evt. i samarbejde 

 



med kommunerne. Der skal evt. kikkes på, hvad elitekommuner kan tilbyde i forhold til 
andre kommuner. - Der kommer et nyt støttekoncept fra 2009. 

5.2 Breddeudvalget  
Breddeudvalgsmøde 
Referat udsendt i september, næste møde i januar. 
Der blev snakket skyttekursus. Der kunne tænkes afholdt for alle buetyper på samme 
sted for at skabe fællesskab mellem skytterne. Hvis det vedtages, kikkes der på, hvem 
der skulle være instruktører. Deltagere senior og juniorer 
Der kikkes på træningsmateriale tilrettet danske forhold. 
Der skal evt. kikkes på det norske materiale til uddannelse for at se hvad der kan 
bruges. 
Jesper har noget materiale angående trimning af udstyr som skal sendes til Morten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jesper 
Felt + feltbane Sjælland 
Bolden ligger hos KBH. Forslag fra bestyrelsen: hvis der ikke gøres noget fra KBH eller 
andre vil banen indstilles til nedlæggelse. Klaus sætter en artikel i bladet omkring dette. 
Der er brug for banen, men hvis der ikke er nogen, der vil være ansvarlige for den, 
nedlægges den 
 
Feltudvalg: Erik Hjortebjerg udtrådt og Bjarne Strandby indtrådt. 

 
 

Klaus 

Mærker 
Der er kommet nye mærker. Mærkerekvisitioner revideret, så de passer. 

 

Træneruddannelse - trænermateriale 
Morten finder ud af, hvilken rettigheder der ligger i træningsmaterialet. 
Træneropfølgning: der har været afholdt møde med Jens (fysisk træner), hvilket har 
været en succes. Der blev givet enkelte øvelser, som kunne bruges hjemme. 
Henvendelse omkring diplomtræneruddannelsen, men har ikke pt. mulighed for 
økonomisk støtte.  
Der skal evt. debatteres forudsætning for at deltage i træneruddannelse 

 

Buens dag – evaluering 
Det har været en betinget succes, idet der ikke har været så mange klubber, der deltog, 
men hos de klubber der deltog, var det en god dag. 
Der laves en plakat, som kan rekvireres, hvis den enkelte klub vil afholde åbent hus 
arrangement. 

 

Breddeaktiviteter 
Vinterskydning: der skal fremsættes forslag for afvikling af ½ micro og mini runde i 
2008/2009 

 
 
 

 

Scoresystem: der blev refereret fra møde med Archersoft. Oplæg sendes rundt af BST Bjarne 
5.3 Lovudvalget  

 Fejl i lovkompleks 
Tidsfrister - Hver gang der ændres i lovene, skal der sættes notits i buebladet evt. også 
på hjemmesiden. 
Bylaws implementeres, når de er gældende, men de skal stå i lovkomplekset, før de er 
vedtaget i Danmark. De bliver listet op på forbundsmøde og er gældende, når de er 
skrevet ind. 
Der er kommet et forslag omkring reglerne for buejægere, der evt. skal indarbejdes. 
Der blev drøftet ændring i opbygning af lovene, men det blev afvist af bestyrelsen. 

 

5.4 Dommerudvalget  
Tillykke Claus med bestået Continental judge eksamen 
Klaus arbejder på nyt materiale til dommermøde og evt. på et nyt kursus. 
Der blev omtalt, at der evt. skulle indføres en evaluering af dommerstanden i stil med 
den der er internationalt. Klaus ansvarlig for opfølgning på dette. 

 
Klaus 

 
 

Teknisk delegeret: der udpeges en teknisk delegeret af bestyrelsen (i praksis Klaus, da 
han sidder i bestyrelsen) 

 

Godkendelse af baner: banen skal besigtiges af dommer før den kan godkendes igen. 
Bestyrelsen har ansvaret for gennemførelsen i samarbejde med dommerudvalget 
(Steen ansvarlig) 

Steen 

 

Der planlægges dommerkursus i efteråret.  
5.5 Andet  

 
 
 

E-mail system 
Der skal sendes en vejledning rundt om, hvordan e-mail skal konfigureres. Helle sender 
vejledning rundt. 

 
Helle 



Bueskydning 
Der kikkes på det. 

 

Hjemmeside 
Der skal kikkes på en ny hjemmeside! 

 

Danage scoringssystem 
Det kommer snarest muligt. 

 

 
 
 

Nordisk Møde: 
Der er sendt forslag omkring holdsammensætning til de øvrige nordiske lande til 
kommentarer. 

 

6 Regionerne  
6.1 Sjælland  

 - Intet at bemærke  
6.2 Jylland  

 Brev Viking vedr. JM Voel 
Sagen afklaret. 

 

6.3 Fyn  
 - Intet at bemærke  

7 Andre emner  
Forbundsmøde: 
Der skal vælges ny næstformand. Erik Hjortebjerg trækker sig. Morten Holm-Nielsen 
stiller op, Finn Larsen stiller op som breddeudvalgsformand. 

  

Klaus indstilles som kandidat til EMAU’s dommer komité.  
8 Bordet rundt, eventuelt  

 Næste møde 27/1 2008  

 
 
 


