Referat af bestyrelsesmøde d. 20. april 2008
Til stede:

Afbud:

Rolf Lind (RL)
Morten Holm-Nielsen (MHN)
Steen Jørgensen (SJ)
Sanne Rahbek (SR)
Finn Larsen (FL)
Klaus Lykkebæk (KL)
David Hauge (DH)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

Dansk
Bueskytteforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.dbsf.dk
E-mail: dbsf@dbsf.dk

Bjarne Strandby (BS)

1. Tidligere møder
1.1 Godkendelse af referat fra tidligere bestyrelsesmøder
- Intet at bemærke
1.2 Referat evt. FU møde
- Intet møde siden sidst
1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
- Tages løbende
2. Orientering (ved formanden)
2.1 Orientering vedr. DIF / DOK
RL informerede om det kommende årsmøde i DIF, der vil finde sted i Brøndby i næste
weekend. RL vil deltage.
2.2 Team Danmark
TD er ved at udarbejde et nyt støttekoncept, som vil blive præsenteret i løbet af
sommeren. Vores bevilling for 2008 er gået igennem – Der skal laves en del
udviklingstiltag, hvilket Henrik og Mads er i gang med.
2.3 FITA
- Intet at bemærke
2.4 EMAU
Der er kongres i Vittel, Frankrig i maj. RL og KL vil deltage. KL stiller op til dommer
komiteen – og såfremt det vedtages, at EMAU’s bestyrelse skal udvides med yderligere 3
kongres-medlemmer, stiller RL op til en af disse pladser.
2.5 Andet
Danmark har, med Wonderful Copenhagen som kontraktunderskriver, fået WC finalen i
2009. DBSF er ikke blandet ind i det på nogen økonomisk måde. FITA stiller med hele
set-up’et, og vi skal medvirke som teknisk arrangør med ansvar for det sportslige samt
møde med ca. 30 frivillige og en dansk speaker. Som noget nyt er 4 danske skytter
garanteret deltagelse, idet der i år vil blive skudt holdkamp mellem et mixed dansk team
(dvs. en herre og dame) – og et udenlandsk hold. Hvordan det udenlandske hold
udvælges er endnu ikke afklaret. Cuppen skydes næsten helt sikkert i Nyhavn.
3. Målsætning og udvikling
DBSF og OL – Forbundets officielle holdning til de igangværende drøftelser
Der har gennem den seneste tid været en del offentlig debat om Danmarks stilling til OL i
Beijing, herunder deltagelse i åbningsceremonien.
En enig bestyrelse for DBSF ønsker at understrege, at det er forbundets indstilling at vi
bakker fuldt og helt op om vore og øvrige danske idrætsudøveres deltagelse i OL fra start
til slut.
Dansk Bueskytteforbund ønsker således ikke i den foreliggende situation at bakke op om
nogen former for boykot.
Det er vor opfattelse at vi netop gennem sporten har en enestående mulighed for at lade
mennesker fra mange nationer være sammen i fredelig sameksistens og at dette kan
være et væsentligt bidrag til forståelse mennesker imellem.

Opfølgning på Forbundsmøde
- RL er pt. i gang med at samle de forskellige gruppers indlæg. Når det er færdigt vil det
blive udsendt til klubberne – og bestyrelsen vil herefter arbejde videre med de ideer, der
er fremkommet. RL overvejer i øvrigt fremover at lade forbundsmødet gå over en hel
weekend – med faglige aktiviteter, gruppearbejde og fokusgrupper lørdag og egentligt
forbundsmøde søndag. RL bad bestyrelsen tage stilling hertil til næste møde – herunder
økonomi og hvad aktiviteterne evt. kunne være.
Forbundets stævnemateriel – aftale med Danage
Danage har opgjort deres tidsforbrug i.f.m. klargøring af kasserne med stævnemateriel.
Det er i den anledning blevet aftalt, at de fremover fremsender en årlig faktura på kr.
2.500 herfor til forbundet. Herudover skal der betales et gebyr på kr. 500 pr gang det
benyttes.
- Der var enighed om, at det skal gøres gratis for klubberne at benytte stævnemateriellet,
inkl. de håndholdte terminaler, når de kommer. Det indebærer at forbundet betaler såvel
fragt som afgift til Danage. Der skal dog max være 50 deltagere til stede. De store
skærme vil dog som udgangspunkt ikke være en del af denne gratis pakke ved
almindelige stævner – kun ved DM’er. SJ vil i samarbejde med Erik Kornbek lave en liste
over indholdet, så klubberne kan ”krydse af” hvilke dele af pakken, de ønsker at låne.
- Der var endvidere enighed om, at alle dommere skal instrueres i, hvordan
resultatformidlingsprogrammet fungerer – så de fremover kan hjælpe klubberne med det.
Det vil i starten være den teknisk delegerede, der skal bistå klubberne – men på sigt
bliver det alle dommere. Det vil blive lagt ind som en del af dommerundervisningen – og
så snart kurset for dommerne er afholdt, vil dommerdiæterne blive øget til 200 kr. pr. dag.
SJ vil tage kontakt til Otto Zebitz og de øvrige dommerformænd.
Hjemmeside
- RL har indhentet tilbud fra firma om at få lavet et designmæssigt løft af DBSF’s
hjemmeside, der derudover skal implementeres med DIF’s site-core. Der var enighed
om, at der kan bevilges penge hertil. RL arbejder videre med det.
Svar fra Lyngby vedr. domænenavn
- Da Lyngby Bueskyttelaug, efter at have drøftet DBSF’s forespørgsel i deres bestyrelse,
ikke ønsker at overdrage deres domænenavn til DBSF, var der enighed om, at DBSF, for
at være på forkant, nu vil købe rettigheder på nogle af de eksisterende domæner, der
indeholder navnet Bueskydning.
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Pressearbejde / pressestrategi
- RL oplyste, at alle henvendelser omkring politiske spørgsmål etc., bedes henvist til ham
og alle sportslige spørgsmål til Henrik Toft.
- HJ refererede kort fra et møde afholdt i Idrættens Hus for presseansvarlige. Der var
enighed om, at DBSF skal forsøge at afholde korte kurser for klubberne, hvor de kan
lære, hvordan man sætter en pressemeddelelse op etc. FL vil følge op på det.
Kraftcentre
- DBSF har fået en forespørgsel fra Køge Bskl. RL oplyste, at der ingen tvivl hersker om, at
Team Danmark meget gerne ser, at vi har det. RL og DH vil arbejde videre med det.

RL/DH

4. Økonomi
SJ redegjorde kort for den seneste balance – og forklarede de nye medlemmer om,
hvorledes de skal være opmærksomme på de konti, der vedrører deres områder.
5. Opfølgning på udvalgsarbejde
5.1 Eliteudvalg
Ungdomstræner
SR redegjorde for situationen i Syd, hvor man har valgt at lave en midlertidig
konstellation året ud med Patrick Laursen og Maj-Britt Degn. FL stillede i den anledning
spørgsmålstegn ved fremgangsmåden, hvor stillingerne som ungdomstrænere bliver
besat, uden at have været slået op i Bueskydning først. RL og SR redegjorde for
omstændighederne – og fortalte endvidere, at hver ungdomstræner fremover, efter hver
samling, skal aflægge rapport til Mogens Lie. De foreløbige meldinger fra de unge har
været yderst tilfredsstillende.
Ungsenior-samling
Der vil blive afholdt ungsenior-samling for inviterede 18-23 årige i weekenden d. 16.- 18.
maj. 25 unge er inviteret. David Hauge står for det i samarbejde med Maj-Britt Degn. De
inviterede er blevet bedt om at melde ud med, hvad de mener, de kan have behov for, så
de fremover selv kan være med til at forme indholdet af samlingerne. Såfremt nogle
skulle kende til emner, der ikke er inviteret, skal man være velkommen til at kontakte SR.
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Seniorprojektet
Der vil blive afholdt samling d. 18.- 19. oktober
Masters Game – Sverige
Der er allerede flere seniorer (40+) der har meldt sig til arrangementet i Sverige. For at
fremme interessen vil vi sætte annonce i Bueskydning samt sende tilmeldingen til alle
klubber.

HJ

3D – Felt
Danish Open er pt. eneste stævne, der er sat op til at være iagttagelsesstævne for EM i
3D. DH påpegede det uhensigtsmæssige heri, da der til Danish Open skydes på skiver
og ikke 3D.
Derudover vil Nr. Snede d. 21. juni afholde et feltstævne. Dette stævne skal være åbent
for alle, men vil samtidigt være at betragte som et iagttagelsesstævne for udvalgte
skytter.
SR følger op på det.
David Hauge og Morten Holm-Nielsen træder pr. dato ind i feltudvalget. De vil omgående
tage kontakt til Bjarne Strandby mhp. det videre arbejde.
Sponsorater mm.
Puma var desværre ikke interesseret i at sponsere vores landshold. Der var herefter
enighed om, at SR skal sende en opstilling over manglende tøj til Harvest Sportswear
med anmodning om konkret tilbud på leverancen.
SR laver udkast til oplæg i næste nr. af Bueskydning omkring hjælp til markedsføring og
evt. sponsorudvalg.
Erik P. har udarbejdet udkast til ny skyttekontrakt, da den tidligere ikke længere er
tidssvarende. Sagen følges op.
Fra næste år vil der blive indstillet en ”Ildsjæl-pris”, der vil blive uddelt til forbundsmødet.
Prisen vil være en rejse til udlandet med ungdomslandsholdet – ophold og rejse betalt af
DBSF. DBSF betaler ikke tabt arbejdsfortjeneste og prisen vil ikke kunne byttes til
kontanter. Der udarbejdes retningslinjer for tildeling.
SR rykkede endeligt for aktiviteter til hendes årsplan.
5.2 Breddeudvalg
- MHN oplyste, at skyttekurset i weekenden d. 25.- 27. april p.g.a. manglende tilmeldinger
desværre har måttet aflyses. Der vil i stedet – samme weekend – lørdag d. 26. – blive
afholdt én-dages kurser – et på Sjælland for recurve- og barbueskytter – og et i Jylland
for compoundskytter.
- Der vil blive afholdt møde i det nye breddeudvalg d. 4. maj.
- Der vil blive afholdt trin 3 kursus i efteråret.
- Alle personer, der har med unge at gøre i DBSF regi, skal, som tidligere, pædofili
checkes. KL vil undersøge med DIF og lave artikel til Bueskydning.
- Der sker nu noget omkring Kongskilde. SJ har fået brev fra det nedsatte udvalg.
Punkterne blev gennemgået – og han vil snarest tage kontakt til udvalget mhp. det videre
forløb.
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5.3 Lovudvalg
- Intet at bemærke
5.4 Dommerudvalg
- RL oplyste, at det ved det Nordiske Møde blev aftalt, at der fra 2009 skal afholdes en
fælles dommerkonference. Den første vil finde sted i Brøndby, Danmark – i en weekend i
februar eller marts 2009. KL følger op på det.

KL

5.5 Andet
E-mail system – status – Fungerer nu fint.
Banegodkendelser – status
SJ oplyste, at alle klubber har fået mail om, hvilken dommer, der skal godkende deres
bane. Dommerne bedes så kontakte de klubber, de hver især har fået tildelt, mhp. syn af
banen.
Adlerhusbanen
Bliver, grundet klager fra naboerne, lukket fra 2009. Af samme grund bliver stævner dér i
2008 aflyst. DM for ungdom flyttes til en nærliggende fodboldbane – men 3 andre
stævner aflyses nok.

FL

DM 2008 – herunder felt og 3D
Der var enighed om, at der fremover skal være DM (Forbundsmesterskab) i 3D.
Tilskuddet skal være som ved Felt og Skovrunden.
Infomedia – opfølgning
Vi har fortsat intet hørt. HJ checker op med DIF.
6. Regionerne
- Fyn kunne fortælle, at der øjensynligt er en ny klub, der ikke er medlem af DBSF – men
af Dansk Handicap Forbund – uagtet de øjensynligt ikke tager handicappede ind. DHIF
skulle være blevet gjort opmærksom på det. Der var enighed om, at det var en sag for
DHIF – og ikke DBSF.
Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 1.6. kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.
Referent:

Helle Jakobsen

HJ

