Referat af bestyrelsesmøde d.10. august 2014
Sted: Idrættens Hus, Brøndby
Til stede:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
1Hjemmeside: 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
Intet at bemærke
Team Danmark
Der er nu 2 år til OL, hvilket Team Danmark blandt andet har markeret med
produktionen af en reklamevideo med nogle af de danske atleter. Maja Jager er med i
videoen. Den er lagt på Bueskydning Danmarks facebook site.
World Archery
Intet at bemærke
World Archery Europe og Nordisk Bue Union
RL og KLY deltog i kongressen i World Archery Europe, afholdt I forbindelse med EM i
Armenien. Der var ingen vedtagelser af betydning på mødet.
Nordisk Mesterskab:
omkring 50 danske deltagere. Prisniveauet var højt, og der havde været logistiske
problemer med at nå arrangementet. Afviklingen af stævnet var ikke problemfrit, men
overordnet set, et godt stævne. Sportsligt gik det rigtig godt.
Andet
Generelt er bueskydning blevet mere tydelige i mediebilledet. Vi er blevet en faktor
man regner med, hvilket også er med til at øge fokus og kendskab til sporten.
Søren Holdt Jensen er fratrådt som næstformand. Sanne Rahbek indstilles til ny
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næstformand indtil forbundsmødet i foråret 2015. Bestyrelsens suppleant Peter
Bundsgaard indkaldt til den ledige bestyrelsesplads, som han udfylder indtil
forbundsmødet i foråret 2015. konstitutionen blev enstemmigt vedtaget. Kort
præsentation af PB ved mødet.
Målsætning og udvikling
Intet at bemærke
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Økonomien følger budgettet. EM fra Armenien er ikke afsluttet i regnskabet.
Der er solgt godt af ATK materialet.
Hængepartier med klubberne er afviklet. Det er minimalt hvad der er af udestående.
Ellers ingen bemærkninger til forbruget indtil videre.
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SJ er ved at gennemgå alle vores mærker, og få dem kategoriseret. Vi har stadig
mærker til 1-2 års forbrug. Nye mærker er bestilt til de nye kategorier.
En generel snak om mærker tages op på næste bestyrelsesmøde.
Budget for 2014 og 2015
Oktober måned sendes budgetforslag ud til bestyrelsen til bearbejdelse. Der er herfra
14 dages frist på ændringer til budget, således at budgettet kan vedtages på
kommende bestyrelsesmøde.
Budgettet for 2015 kører allerede nu under rammerne/præmisserne som blev
vedtaget på forbundsmødet i 2014.
Den elitære post er afhængig af projekterne med Team Danmark, som afhænger af de
sportslige resultater. AG ønsker en så tidlig udmelding til skytterne om planerne for
sæsonen 2015 som muligt.
Med ansættelse af KR, bliver det nødvendigt med fast budgettering på
breddeområdet. Den sportslige ledelse på bredde og elite siden skal derfor klart have
defineret udgifterne for projekterne på budget.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Der har været kritik af elitearbejdet, fra en arbejdsgruppe nedsat af 3-4 klubber.
Måden og tonen i den kritik der har været rettet, har været meget ubehagelig og det
stiller bestyrelsen sig særdeles kritisk overfor.
Efter bestyrelsens skrivelse på hjemmesiden og på mail til klubberne i juli 2014 har
bestyrelsen fået mange positive tilkendegivelser, som bakker op om bestyrelsens linje
på eliteområdet og arbejdet fra den sportslige ledelse.
Der har været kritik af finansieringsmodellen for nogle af skytterne ifm. EM i Armenien,
som ellers var sportsligt godt. Det stiller bestyrelsen sig kritisk over for. På det seneste
har der været fremlagt kritik af den sportslige ledelse fra nogle klubber. Bestyrelsen
bakker op om den sportslige ledelse jf. den i juli 2014 udarbejdede redegørelse.
Bestyrelsen erkender at man kan blive skarpere på kommunikation, og det vil man
arbejde på. En post som kommunikationschef blev vendt og en generel snak om
kommunikation blev taget. Bueskydning Danmarks nuværende medier:
•

Nyhedsbrev

KR/AG

•
•
•

Medlemsbladet Bueskydning
Ny hjemmeside
Facebook

Bestyrelsen ønsker, at den sportslige ledelse gør mere ud af åbenhed og tydeliggørelse
af aktiviteter via eksisterende medier. Videoblog blev vendt som nyt
kommunikationsmiddel, og en rigtig god måde at gøre tingene mere levende og
komme godt ud med strategier. Denne kommunikationsform afprøves internt i første
omgang.
Nyhedsstrømmen fås flere steder, på flere medier. Med de nye tiltag (hjemmeside,
nyhedsbrev, elektronisk blad) er Bueskydning Danmark styrket på mulighederne.
Bestyrelsen ønsker en bedre og strammere planlægning af samlinger.
Eliteskytterne har underskrevet code of conduct kontrakt, som omhandler premisserne
for træning og deltagelse på Bueskydning Danmarks eliteaktiviteter. Alle skytter skal
underskrive!

AG

AG

Planer for 2015:
Som udgangspunkt for planlægningen lægges til grund at finansieringen er uændret fra
2014. Dette vil blive endeligt fastlagt i forhandlingerne med Team Danmark om
bevilling for 2015.
Skytterne skal melde ind om man er aktuel for talent og elite under Bueskydning
Danmark. Så snart vi er ovre DM i august, vil der blive arrangeret møder for alle
eliteskytter med evaluering af 2014 og fremlæggelse af planerne for 2015. På mødet vil
både sportslig og politisk ledelse være til stede. På mødet vil nye skytter bl.a. blive
præsenteret for skyttekontrakterne indeholdende, code of conduct.
VM udtagelse – På baggrund af den fremsatte kritik er det vigtigt at
udtagelseskriterierne er klare, forståelige og velargumenterede. Den sportslige ledelse
overvejer forskellige modeller, og den endelige beslutning vil blive truffet efter
evalueringsmøde med skytterne.
European games juni 2015 kræver DIF at der stilles i stærkeste hold, ellers skal vi ikke
deltage. Bueskydning Danmark har kvalificeret sig i hhv. herre recurve (1 plads) og
dame recurve (3 pladser). Alle pladser er nationspladser, dvs. Bueskydning Danmark
udtager de skytter, der får tilbud om at deltage.
Talentudviklings strategi – En den del af samarbejdsaftalen med Team Danmark er, at
vi skal have opdateret en talentudviklingsstrategi og samtidig ønsker vi også at få dette
arbejde gjort, til gavn for det elitære arbejde. Talenthuset præsenteres for bestyrelsen
og tanker for implementering af strategien sammen med træneruddannelsen som
helhed.
Debat om forbundets talentudviklingstrappe med emner om ”indskolings trin”
storsamlingernes rolle og kraftcentrenes output.
Indskolingsniveauet lægges ude i klubberne. Med fokus på implementering af ATK og
ny træneruddannelse, ville det være her vi som forbund kunne klæde klubberne
ordenligt på til at varetage denne opgave, således at det holdes uden for
forbundsaktiviteten.
Indberetningerne fra Kraftcentrene er manglende! – bestyrelsen følger op på dette.

KR/AG

Køge har meddelt bestyrelsen at klubben ønsker at ophøre som kraftcenter. Dette
bliver meldt ud.
Beslutning: SR følger op på aftalerne med Kraftcentre Arcus og Køge. Der skal på
kommende bestyrelsesmøde tages stilling til om kraftcentre skal fortsætte, eller om
anden elitær udvikling skal iværksættes.
SR
Allan har haft møde med kommunerne Randers, Holstebro, Silkeborg og Esbjerg, som
er meget interesseret i at lave et talentcenter på tværs af kommunerne, hvor
Bueskydning Danmark skal bidrage med trænerkapacitet, og kommunerne tildeler
projektet faciliteter og eksperthjælp. En del af ungdomsaktivitetsbudget for 2015.
Bevilling på kr. 5.000,- for test af konceptet i resterende 2014.
Kort evaluering af de sportslige resultater fra elite og landshold fra AG.
EM afholdes næste gang i England under forhåbentlig bedre forhold end tilfældet var i
Armenien. Her var vi udfordret på varme, mad, transport og dårlig mave.
5.2

Breddeafdelingen
KR orienterede generelt om de første måneders arbejde. 10 klubber besøgt:
(Fredericia, København, Køge, Palnatoke, Randers, Sorø, Sønderborg, TIK, Varde og
Aalborg).
KR orienterede om udviklingsperspektiverne i:
• Træneruddannelse
• Stævnekoncepter
• Udviklingspulje
Arbejdet omkring ny træneruddannelse er i gang. Vi er indgået i samarbejde med DIF
på 1-2-Træner konceptet som bliver første step. Her vil fokus ligge på den nye træner,
assistent træner eller forældre hjælpen. Intro til trænergerningen! Tidsplan for
udvikling af træneruddannelsen udarbejdes. Forventet kursusudbud af 1-2-Træner i
januar 2015.
Der er nedsat en arbejdsgruppe som i de kommende måneder skal kigge på nye
stævnekoncepter. Arbejdsgruppen starter op ultimo august 2014. Output bliver et
idekatalog med nye stævnekoncepter til brug for specielt bredde og ungdom.

5.3

Ny udviklingspulje fremlagt til vedtagelse. Puljens motivation, finansiering og output
gennemgået. Udviklingspuljen blev vedtaget til 2015. Nærmere information udsendes
senere.
Lovudvalget
Dommere skal ifølge vores love være medlem af en klub. Der er én dommer som pt.
ikke er medlem af en klub, således skaber dette et problem i forhold til loven.
Vedkommende kan melde sig ind som passivt medlem i en forening, hvilket er rigeligt.
Udlændinges deltagelse i DM: Afklaret ved henvendelse til DIF. Udformningen af
bestemmelserne i DIF’s love er ikke i overensstemmelse med international ret. Er du
medlem af dansk klub, kan du stille op og vinde DM uanset om du er dansk eller ej. Er
du ikke medlem af en dansk klub kan du ikke deltage i finaleskydning og ikke vinde DM
titlen. Ved hold er der krav om at du ikke har skudt for en anden klub i de seneste tre

KR
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måneder. Det er uanset om det er en dansk eller udenlands klub. Bueskydning
Danmark kigger på regler for bueskydning sporten med regler for medlemsperiode.
Reglerne bliver præciseret inden afvikling af DM.
Dommerudvalget
Intet at bemærke
Andet
BUESKYDNING:
Redaktør på medlemsbladet bueskydning ansat på 10 timer ugentligt. Bestyrelsen var
meget tilfreds, og glæder sig over løsningen med ansættelsen af Jes Lysgaard.
Vedtaget på forbundsmødet at bladet nu skal udkomme i elektronisk format.
Nyhedsbrevene frigiver plads i bladet, således at vinklen kan blive mere
artikelorienteret. Der kan i bladet følges op på nyheder som kan gøres endnu mere
tydelige og gås mere i dybden med.
Når bladet er lavet, skal det lægges op på hjemmesiden til download. Man kan også
tilmelde sig bladet på hjemmesiden, og dermed få det med e-mail ligesom man nu kan
tilmelde sig nyhedsbrevet.
Prisen for klubberne er kr. 75,- årligt for alle seniormedlemmer.
SJ har kontaktet alle annoncører i bladet med info om den nye form og de nye
muligheder for annoncørerne på den digitale form.
Bladet bliver i elektronisk A4 format. Pia Rolshau Hansen fortsætter som grafiker på
bladet.
JL laver nyhed om bladets første udgave i den nye form bliver lidt forsinket til
hjemmesiden.
Stævnekalenderen bliver ikke en naturlig del af buebladet, da stævnekalenderen nu er
en centralt en del af hjemmesiden. I bladet vil der være link til stævnekalenderen.
Annoncer for stævner kan klubberne stadig fremsende og få bragt mod betaling.
”stævnekalenderen” på hjemmesiden skal omdøbes til aktivitetskalender, da det reelt
er det som det er. En form for sortringsmetode ønskes på aktivitetskalenderen, således
at man kan trække aktiviteter ud med samme ramme. KR kontakter Karsten W. for
løsning.

JL/KR

KR

Annonce på facebook når udgivelsen er klar. KR opretter JL som administrator på
Bueskydning Danmarks facebook.

KR

Bladets bueskydnings mail skal dirigeres til JL. HJ har opgaven.

HJ

Som redaktør har JL handlefrihed inden for rammerne for buebladet. Det ville være
naturligt, at bladet får en ny vinkel og bliver tilført nye initiativer, så længe
målsætningen med bladet stadig holdes. Bladet skal ramme bredt og omhandle alle
områder af Bueskydning Danmark.
Der er ikke budgetteret til kørselsgodtgørelsen til redaktør for opsøgende journalistisk
arbejde, så hvis der er noget transport forbundet med jobbet, så skal det tages via

dialog. Fremadrettet skal det overvejes at få indført i budget.
Der arbejdes frem imod et avis arkiv, som skulle være en opsummering over
klubbernes lokale medie aktivitet. Samles op under JL.
Besked til Karsten, Kenn & Helle. HUSK – redaktør på nyheder på hjemmesiden skal
være reelle skriver af nyheden og ikke ”oplægger”.
Nordisk ungdoms mesterskab 2016:
Ansøgning modtaget fra Præstø og Aalborg.
Det elektroniske resultatsystem er svært betjent hos foreninger som afvikler stævner.
Det giver problemer i afviklingen, og det er derfor ønskeligt, at der afvikles kursus i
kørsel af systemet. Karsten W er instruktør i systemet. KR kontakter Karsten med
henblik på afvikling af et kursus.

JL

KR

Bestyrelsen drøftede placering af NUM 2016.
For Præstø taler indkvartering (lige ved banerne) og banestørrelse.
For Aalborg taler god erfaring med afvikling af stævner, logistik med Aalborg lufthavn.
imod Aalborg taler banestørrelse og location med formodentlig dyre hoteller.
imod Præstø taler mindre erfaring med afvikling af store stævner.
Beslutning: Der skal spørges ind til prisleje for deltagerne begge steder, og tankerne for
overnatning og baneafvikling i Aalborg. HJ skriver til klubberne og indhenter info.
Herefter træffes beslutning på kommende bestyrelsesmøde.
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VM 2015 i København:
Rolf orienterede om status på VM.
Bestyrelseshåndbog er korrigeret og vedtaget.
Regionerne
Intet at bemærke
Andre emner
Intet at bemærke
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke

Næste bestyrelsesmøde sat til 26. oktober 2014 kl. 10.00 i Idrættens Hus, Brøndby.

Referent:

Kenn Romme

HJ

