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Referat af bestyrelsesmøde d. 13. maj 2012  
  
Til stede: Rolf Lind (RL)  
 Søren Holdt Jensen (SHJ) 
 Klaus Lykkebæk (KL) 
 Hans Lassen (HL) 
 Jan Jager (JJ) 
 Bjarne Strandby (BS) 
   
 Helle Jakobsen (referent) (HJ) 
 
Afbud: Steen Jørgensen (SJ) 
 Sanne Rahbek (SR)  
 Allan Grønkjær (AG) 
 
 DAGSORDEN  
1 Udsendte referater  
1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  
 Referat af tidligere møde blev formelt godkendt  
1.2 F.U.  
        Ingen møder siden sidst  
1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  
 Intet at bemærke  
2 Orientering (ved formanden)  
2.1 DIF / DOK  
 RL orienterede om de væsentligste punkter fra DIF’s årsmøde.  

DIF’s forslag vedr. en udviklingspulje i stedet for fast tilskud til forbund med 
mindre end 2000 medlemmer blev efter en længere debat trukket. 
Det kræver nu 2000 medlemmer for at et nyt specialforbund kan optages i DIF 
mod tidligere 3000. 
DIF har nu åbnet op for nye medlemsformer, bl.a. for enkeltpersoner, virtuelle 
klubber og efter- og højskoler. 
BS vil tage den op med lovudvalget og til næste bestyrelsesmøde komme med 
et oplæg til, hvordan de nye medlemsformer kan implementeres i vores 
lovkompleks. 
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2.2 Team Danmark  
 Ny formand for TD bliver Frank Jensen (overborgmester i København) 

Vi afventer TD’s nye støttekoncept, der vil blive offentliggjort i juni. 
 

2.3 WA (Tidligere FITA)  
 HJ skal tjekke DBSF’s hjemmeside igennem for navneændringer. HJ 
2.4 EMAU  
 RL og KLY deltager i EMAU kongres ved EM i Holland.  Der er ikke de store 

forslag på dagsordenen, mest konsekvensændringer ift. navneændring til world 
archery europe.  
RL stiller op til bestyrelsen. 
KLY orienterede kort om status på EM for ungdom. Der er nu 320 tilmeldte og 
kun 4 nationer mangler at betale. 
EM for Ungdom tæller ikke som kval til OL, så nu er kun WC i Ogden, USA 
tilbage. 

 

2.5 Andet  
 Intet at bemærke  
3 Målsætning og udvikling  
 Opfølgning på forbundsmødet: 

BS arbejder videre med lovudvalget omkring ændring af navn til” bueskydning 
danmark” (små bogstaver). 
Vedr. bestyrelsessammensætningen var der enighed om, at vi skal have flere 
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unge ind i bestyrelsen, og evt. nedlægge regionsrepræsentanter. En fremtidig 
formulering omkring dette kan være at der skal være en spredning i forhold til 
geografi, køn og alder. BS vil arbejde videre med dette i lovudvalget. 
I forbindelse med forbundsmødet blev det også drøftet, at udvalg fremover skal 
nedsættes som Ad hoc udvalg, som nedsættes af udvalgsformanden. 
Lovudvalget arbejder videre med dette – og de eksisterende formænd (mest 
breddeudvalgsformanden) vil udarbejde forslag til diverse ad hoc udvalg. Dette 
skal annoncere i Bueskydning og på hjemmesiden – og såfremt der ikke 
kommer respons til disse udvalg, må det formodes, at der ikke er interesse for 
dem, hvorfor der således ikke vil blive gjort noget ved punkterne. 
Der var enighed om, at f.eks. feltudvalget er ikke-eksisterende. Såfremt nogen 
ønsker oplysninger om felt, kan de rette henvendelse til KLY. HJ retter 
adresselisten til. 
Forbundsmødet – Der arbejdes videre med planer om, at forbundsmødet 
fremover kun afholdes hvert andet år. Der var enighed om, at det bør ligge 
samme år som, men efter, WA’s (dvs. nok omkring oktober i ulige år). 
Lovændringer vil så blive sendt ud som by-laws. I lige år vil der i stedet blive 
afholdt f.eks. dialogmøder med f.eks. workshops med principielle diskussioner 
og gennemgang af by-laws. Lovudvalget arbejder videre med dette.  
 
Der arbejdes videre med ATK. Implementereingen heraf vil blive tænkt ind i en 
løsning omkring udviklingskonsulenten i samarbejde med TD o. fl. RL arbejder 
videre med dette. Såfremt nogen har input til udviklingskonsulentens opgaver, 
bedes de rette henvendelse til RL 
 
Handicap- og nyt registreringssystem – BS arbejder videre med det. 
 
Bueskydning for handicappede – pt. arbejdes der ikke videre med det, men det 
kan være et forslag til en ad hoc gruppe? 
 
Sponsorarbejdet – Der arbejdes stadig med diverse løsninger. 

 
BS 

 
 
 
 

BS/ HL 
m fl 

 
 
 

KLY/HJ
 
 
 
 
 

BS 
 
 
 
 
 

RL 
 
 

BS 
 
 
 

JJ 
4 Kassereren  
4.1 Perioderegnskab/budgetopfølgning  
 Intet at bemærke  
4.2 Budget for resten af året  
 Intet at bemærke  
5 Opfølgning på udvalgsarbejde  
5.1 Eliteudvalget  
 KLY orienterede om status på elitearbejdet.  

Diverse henvendelser omkring udtagelser blev evalueret. 
 

5.2 Breddeudvalget  
 HL orienterede om status: 

Der vil blive afholdt et trin 2 kursus til september i Ribe, ligesom der vil blive 
afholdt flere trin 1 og 2 kurser, såfremt der er interesse for det. Der var enighed 
om, at der ikke afholdes trin 3 kurser, før ATK er blevet færdigt og 
implementeret i materialet. 
Der er blevet stillet forslag omkring nogle samlinger for ung seniorer. KLY vil 
undersøge, hvorledes det kan arbejdes ind i budgettet  
Bar- og langbuer skal indsende budget. Når det er blevet godkendt, vil vi lægge 
deciderede konti ind i regnskabet til det – evt. konvertere penge fra andre konti, 
således at de vil figurere officielt i regnskabet – f.eks. under storsamlinger. 
Diverse ad hoc grupper blev drøftet: Brochure, felt mm. HL arbejder videre med 
det. 
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5.3 Lovudvalget  
 Der arbejdes med lovændringerne fra forbundsmødet Lov 



 
5.4 Dommerudvalget  
 KLY refererede fra det årlige dommermøde, hvor der blev gennemgået diverse 

cases. 
Der afventes oplæg fra dommerudvalget på en formalisering af 
dommeruddannelsen og vurderingen af denne – herunder hvordan den skal 
forlænges/bibeholdes. 
BS spurgte til kursus om videre dommeruddannelse i Wiesbaden. Pt. afventes 
videre oplysninger – herunder omkring økonomi. 

 

5.5 Andet  
 Netbanksforsikring – hvis nogen skulle hacke sig ind på vores konto.  

 
Der skal laves et link på hjemmesiden vedr. henvendelser fra presse til OL og 
diverse landsholdsopgaver, hvor der henvises til AG (mail/tlf) 
Ved henvendelser omkring EM for ungdom, henvises til Søren Sönnichsen 
(mail/tlf.) 
Vedr. udsendelse af diverse pressemeddelelser – SHJ vil gerne forestå dette – 
han vil tage kontakt til AG omkring dette. 
 
HJ laver gruppemail til sponsorer – og sender efter diverse stævner de samlede 
rejsebreve til dem. 
 
JJ arbejder videre med planer om ny hjemmeside. Denne skal evt. have 
platform hos ClubPeople, som vi også bruger som database til styring af 
medlemmer. 

HJ 
 
 

HJ 
 
 

SHJ 
 
 

HJ 
 
 

JJ 
 

6 Regionerne  
6.1 Sjælland  
 Intet at bemærke  
6.2 Jylland  
 Intet at bemærke  
6.3 Fyn  
 Intet at bemærke  
7 Andre emner  
 Ianseo har spurgt til 2 medhjælpere til EM i Nykøbing F til oplæring i systemet. 

Emner blev foreslået. BS vil sende deres kontaktoplysninger til KLY 
 

KLY 
8 Bordet rundt, eventuelt  
 Intet at bemærke  
 
Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 2. september kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby. 
 
 
Referent: Helle Jakobsen 
 
 
 
  


