UDKAST TIL Referat af bestyrelsesmøde d. 19. marts 2017
Til stede:

Morten Holm‐Nielsen (MHN) ‐ Referent
Hans Lassen (HL)
Jan Jager (JJ)
Bjarne Strandby (BS)
Sanne Rahbek (SR)
Finn Trærup‐Hansen (FTH)

Afbud:

Rolf Lind (RL)
Klaus Lykkebæk (KL)
Peter Bundsgaard (PB)
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Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk
E‐mail: info@bueskydningdanmark.dk

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
Rolf, Morten og Finn deltog i Dialogmødet med TD den 7. Marts.
På mødet blev der orienteret om TD’s forhandlinger med sponsorer og efterfølgende
var der en debat om, hvordan der kommunikeres ud i forbindelse med hvilke mål vi
sætter os. Finns noter sendes til bestyrelsen
World Archery
Intet at bemærke
World Archery Europe og World Archery Nordic
Der har været afholdt møde I World Archery Nordic i Brøndby den 18.‐19. februar.
Referatet ligger på Forbundets hjemmeside.
Andet
Finn har deltaget i Team Danmarks Idrætslederkonference. Emnet passede fint ind, da
det handlede om overblik og arbejde med kulturer i teori og praksis.
Strategiarbejde
Orientering om Klubmødet den 11. marts i Varde. Der var 16 deltagere i mødet i Varde,
og vi havde nogle meget spændende diskussioner og mange nye ideer, som bliver
taget med i den videre proces.
Det første spor vi kommer til at lave handlingsplaner på, er Pigesporet, derefter
kommer de 3 andre – vi skal være færdige med alle handlingsplanerne den 1. juni, hvor
vi skal sende dem videre til behandling i DIF.
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Økonomi
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Regnskab 2016 og budget 2017 og 2018 blev gennemgået.
Budgetprocedure
Intet at bemærke
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Finn gav sine første bud på, hvordan vi kommer videre med evalueringsrapporten og
hvordan vi dels får lavet en vision for vores elitearbejde.
Bestyrelsen havde de første indledende drøftelser.
Det blev besluttet at Sanne, Jan, Morten, Niels og Finn arbejder videre med vision og
handlingsplaner. Når skitserne begynder at tage form, vil de blive sendt til hele
bestyrelsen til godkendelse.
3d‐udtagelsesskydning. Der vil blive afholdt 5 stævner i år, hvoraf de 4 er tællende.
Der er 48 skytter som tilmeldt sig udtagelsesskydningerne. Der bliver arbejdet på at
lave en samling for de skytter der har tilmeldt sig udtagelsesskydninger sidst i
april/først i maj måned. Emnet vil være sportspsykologi.
Der er udtrykt ønske om mulighed for at kunne blive udtaget til EM i Felt i Slovenien. Vi
vil gerne give mulighed for det, men det bliver 100% selvbetaler og uden holdleder.
Sanne og Morten laver udtagelseskriterier.
Breddeudvalget
Vi er godt på vej med Skole‐OL. Næste alle kvalifikationsskydningerne ude i klubberne
er booket. Det ser ud til at blive den store succes som vi også har regnet med.
Der har været afholdt Instruktørkursus.
Lovudvalget
Intet at bemærke
Dommerudvalget
Lis Lassen har sendt en henvendelse fra dommermødet den 18. marts. Det blev
vedtaget at give et aftendiæt, hvis man bliver nødt til at overnatte fra fredag til lørdag
– Diæten bliver på 250 kr.
Dommerne gør opmærksom på problematikken omkring lange stævner. JM den 1.
april begynder kl. 9 og er programsat til præmieoverrækkelse kl. 21. Det bliver alt for
lange ”arbejdsdage” for vores dommere.
Bestyrelsen henstiller til klubberne om at endagsstævner slutter senest kl. 18.
Regionerne
Intet at bemærke
Andre emner
Forbundsmøde 2017
Lovforslag til forbundsmødet blev gennemgået og vil blive sendt ud til klubberne den
20. marts.
Det blev vedtaget, hvem der skal modtage Jubilæumspokalen, Ungdomspokalen og
nåle, der bliver uddelt i forbindelse med forbundsmødet
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke

Næste bestyrelsesmøde sat til 6.‐7. maj 2017
Referent:

Morten Holm‐Nielsen

