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Brøndby Stadion 20
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Steen Jørgensen (SJ)
Allan Grønkjær (AG)

DAGSORDEN
1
1.1
1.2

Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Er godkendt via e-mail
F.U.
Ingen møder siden sidst

1.3

Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Tages løbende
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2.1

Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
Intet nyt siden sidst

2.2

Team Danmark
DBSF har indsendt ansøgning til TD om tilskud til beskrivelse af et ATK i
bueskydning (Aldersrelateret Trænings Koncept). Ansøgninger er sendt til
bestyrelsen inden mødet. Det forventes, at vi får bevilget tilskud fra TD.
Derudover er ansøgningen om generel støtte for 2011 blevet bevilget efter
ansøgningen.
FITA
Der er for nuværende intet nyt omkring VM 2015.
RL og KLY vil deltage i FITA Kongressen til sommer (KLY er der i forvejen som
dommer). Et af forslagene til kongressen er et navneskift fra FITA til World
Archery.
EMAU
Der er for nuværende intet nyt siden sidst omkring EM for ungdom 2012.
Nykøbing F vil overveje at lave træningslejr for landshold i ugen op til.
Andet
RL orienterede om det nordiske møde, der blev afholdt for nyligt på Færøerne.
Nogle af de vigtigste punkter er, at
• der vil blive afholdt nordisk dommertræf i Danmark d. 19.- 20.11.2011 i
Idrættens Hus
• NUM 2010 er blevet evalueret. Der vil fremover være holdskydning for
alle. Der deles kun præmie ud hvis der er skudt om dem. Compound
afvikles som recurve. NUM vil i 2012 finde sted i dagene 30.6-1.7 i
Sverige. Da man ikke forventer, at det er den samme målgruppe, som vil
deltage i EM forventes det ikke at give problemer. Se i øvrigt punkt vedr.
EM ovenfor

2.3

2.4

2.5

KLY

•
•

Ny fællestræning d. 14.-16.10.2011 i Moss i Norge. Det er i den
sammenhæng vigtigt, at landene forventningsafstemmer med hinanden.
Træningslejren er for ungdom undtaget landsholdsskytterne.
Alle lande døjer med faldende medlemstal og problemer med
fastholdelse af medlemmer.

Så snart referatet er blevet endeligt godkendt af alle deltagende lande, vil det
blive lagt på DBSF’s hjemmeside til orientering.
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4.1
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5.1

5.2

DIF er i gang med at nedlægge diverse services omkring driften af IT afdelingen
– og i den anledning er vi i gang med at finde diverse nye udbydere. Som
erstatning for Idrætssystemet, som HJ benytter til bl.a. medlemsregistrering, har
vi valgt ClubPeople og mail og filer og øvrig drift vil blive overtaget af Service
Gruppen.
Målsætning og udvikling
SHJ er i gang med at gennemgå DBSF’s gamle visionskatalog – og vil forsøge
at have noget klar til næste b-møde. Der var enighed om, at det skal orienteres
mod bredden.
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Årsregnskabet for 2010 er færdigt. Bestyrelsen underskrev det.
Budget for resten af året
Intet at bemærke.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
KLY orienterede om status i eliteafdelingen. Arbejdet med skytterne,
Bueportalen og træningen fungerer fint, og skytterne viser gode fremskridt.
Carsten Tarnow har desværre af arbejdsmæssige årsager valgt at sige fra for
trænergerningen, og det arbejdes der på en løsning på.
Der har været afholdt møde med compoundskytterne, hvor de fremlagde nogle
ønsker omkring selvbetaling ved deltagelse til mesterskabet og internationale
stævner, og der er derfor dispenseret herfor i forholdt til det tidligere udkast til
budget samt revideret i procedurer for udtagelseskriterier.
Der er ved at blive udfærdiget ny kontrakt til AG – KLY følger op på den.
Der er nu også ved at komme gang i storsamlingerne vest for Storebælt.
Køge kommune har fornyet bevillingen til Kraftcenter Køge på 50.000 kr.
JJ arbejder med et udkast til sponsorater til landsholdene
Breddeudvalget
HL orienterede om status i breddeudvalget.
Der skal fokus på træneruddannelsen. Der afventes revision af trin 2 + 3 før der
gennemføres nye kurser.
LG følger op på klubbesøg og sender en liste rundt.
Søren Ibsen har gennemført trin 1 kursus med succes. Han har fået megen ros.
Supplement til scoringssystem er bestilt. Der har været forespørgsel om,
hvorvidt DBSF kan anskaffe et test-set, som kan sendes rundt til klubberne, så
de kan prøve at bruge det i praksis efter at have været på kursus i det. Søren
sender Morten Holm’s mail videre til Steen for videre behandling
Der er bestilt og modtaget 2 Roll Ups – til brug ved diverse DM mm.
Der undersøges muligheden for at knytte en person, udviklingskonsulent, til
forbundet halvtids. Bestyrelsen er enig i, at der ikke er råd til en fuldtidsstilling.
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Lovudvalget
Lovforslag til Forbundsmødet blev gennemgået.
Der har været problemer med anvendelsen af 2 skydesedler. Dette punkt
henvises til dommermødet.
Dommerudvalget
Der skal gøres noget, for at få nye dommere. Det overlades til den nye
dommerformand at tage fat på dette.
Andet
Forbundsmødet 2011. Der er for nuværende ikke opstillet modkandidater til de
ledige poster, hvorfor de opstillede på betragtes som valgt. Kandidater til
Hædersbevisninger blev gennemgået.
Pengene fra MyBow bruges som tilskud til EM
Regionerne
Sjælland
Intet at bemærke
Jylland
Intet at bemærke
Fyn
JJ er gået ind i Fynske Idrætsforbund for at følge med i, hvad der
foregår/dukker op.
Der har været opstart på fællestræning. Jeanette Riis kom med et oplæg med
samling hver anden måned og med fokus på den hele bueskytte. Målgruppen er
storsamling/voksne under eliteniveau.
Andre emner
Arrangørhåndbogen for DM er under revision af BS. Afventer vedtagelser på
Forbundsmødet.
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke

Referent:

Pkt. 1 – 5.1 Helle Jakobsen
Pkt. 5.2 – 8 Bjarne Strandby

