Referat af bestyrelsesmøde d. 11. maj 2014
Til stede:
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Tlf.: +45 43 26 27 28
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Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk
E‐mail: info@bueskydningdanmark.dk
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DAGSORDEN
Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Referat af tidligere møde blev formelt godkendt
F.U.
Ingen møder siden sidst
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Tages løbende
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
RL orienterede om Årsmøde i DIF, hvor bueskydning blev positivt omtalt og fremhævet
som en sport, der har udvist store resultater i 2013.
Team Danmark
Intet at bemærke
World Archery
Intet at bemærke
World Archery Europe og Nordisk Bue Union
RL og KLY deltager i kongressen i World Archery Europe, der afholdes I forbindelse med
EM i Armenien.
Andet
Intet at bemærke
Målsætning og udvikling
Intet at bemærke
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Økonomien følger i store træk budgettet. ATK budgettet er overskredet – til gengæld
kommer der indtægter ind på salg af bogen, som vi ikke havde budgetteret med.
Budget for 2014 og 2015
Konti for udviklingskonsulent skal specificeres
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Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Sæsonen er i gang – den første WC er ovre ‐ og Martin Damsbo deltager i WC2 i
Colombia. Der mangler at blive lavet endeligt regnskab for WC1 og den efterfølgende
træningslejr i Korea.
En gruppe repræsentanter fra flere klubber har indsendt en mail til bestyrelsen, hvori
de udtrykker stor frustration vedr. forholdene omkring landsholdet for recurve herrer.
Det er i mailen ikke beskrevet, hvad kritikpunkterne konkret går på. Henvendelsen blev
gennemgået og der var enighed om, at den naturligvis skal tages seriøst. RL vil tage
kontakt til arbejdsgruppen, bede dem om at udfærdige en konkretiseret liste over
kritikpunkter, således at bestyrelsen kan komme forberedt til det møde, der som
næste skridt skal indkaldes til. Mødet vil finde sted blandt repræsentanter for
bestyrelsen og repræsentanter for de klubber der står som afsender af mailen. Den
sportslige ledelse vil ikke deltage i mødet. Der var i bestyrelsen enighed om at
udarbejde et revideret udtagelsessystem for herre recurve for EM for at tydeliggøre, at
det er og har været målet og ambitionen at sende tre herre recurveskytter til EM
AG orienterede om møde med DIF vedr. udtagelseskrav til OL i 2016. DIF vil ikke
udelukke, at man vil stille strengere krav end internationalt, herunder specielt hvis
man vinder sin plads på et stævne umiddelbart før OL. Det skal således kunne
sportsligt begrundes, hvorfor pladsen er vundet så sent. Intet er endnu endeligt
besluttet.
Breddeafdelingen
HL oplyste, at Martin Damsbo afholder kursus i Odense i maj om træningsplanslægning
– og der vil blive afholdt en Trin 1 kursus i Esbjerg i juni. Herefter er planen, at der ikke
afholdes yderligere kurser, før den nye træner uddannelse er på plads. HL arbejder
videre med KRL (Udviklingskonsulent) og Søren Ipsen omkring udfærdigelsen af det
nye materiale.
Udviklingskonsulent Kenn Romme Larsen er godt i gang med sine opgaver – skal forbi
Køge i weekenden og se på Storsamling, og har allerede flere aftaler med klubber. HL
har sammen med AG den daglige kontakt til KRL.
Lovudvalget
Lovudvalget arbejder videre på udfærdigelsen af lovene efter ændringerne på
Forbundsmødet. Der er usikkerhed omkring de vedtagne afstande for bar‐ og langbuer.
HJ følger op på det med FS.
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Dommerudvalget
Der skal uddannes flere dommere. Kursus er planlagt til 7.‐ 9. november 2014 i
Idrættens Hus i Brøndby. Lokaler ér forhåndsreserveret.
Andet
Ny redaktør til bladet. Da AG skal til at fungere som administrativ chef for
udviklingskonsulenten er der ikke tid til, at han også kan forestå redaktionen af bladet.
Der vil blive sat en ansøgning i næste blad.
Elektronisk blad – tilrettelæggelse af overgang. Der var enighed om, at man vil overgå
til elektronisk blad fra det næste kvartal – dvs. fra blad nr. 6. Der tages kontakt til
nuværende grafiker mhp. idéer hertil.
Regionerne
Intet at bemærke
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Andre emner
SJ har gennemgået bestyrelseshåndbogen – udkast blev gennemgået – SJ retter til og
udsender det til bestyrelsesmedlemmer til endelig accept og evt. kommentarer. HJ
sender mail til Fredericia omkring nye tilskudsbeløb for 3D
Nye skydemærker gr. nye betegnelser for skydeklasser (aspirant) – HJ og SJ følger op
på det.
NUM 2016 – Vi har modtaget foreløbige ansøgninger flere klubber. HJ anmoder dem
om at indsende lidt mere uddybende materiale.
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke

Næste bestyrelsesmøde sat til 10. august 2014 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.
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