Referat af bestyrelsesseminar d. 6.‐7. maj 2017
Til stede:

Morten Holm‐Nielsen (MHN)
Jan Jager (JJ)
Eva Kartholm
Sanne Rahbek (SR)
Hans Lassen (HL)
Henny Jeremiassen (HJE)
Anders Løcke Jensen (AJ)
Finn Trærup‐Hansen (FTH)
Kenn Romme (KR)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

Afbud:

Bjarne Strandby (BS)
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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 – af de, der var i bestyrelsen på det
tidspunkt
F.U.
Ingen møder siden sidst
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Tages løbende
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
MHN deltog i DIF’s Årsmøde dagen den 6. maj
Team Danmark
Intet at bemærke
World Archery
Intet at bemærke
World Archery Europe og World Archery Nordic
Sekretariatet står for samlet tilmelding til NUM 2017 i Finland.
Andet
Morten indledte mødet med at ønske de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen.
Nedenstående emner skal gennemgås, når de øvrige faste punkter er gennemgået.
Evaluering af Forbundsmødet ‐ og hvad giver det af arbejdsopgaver
Forbundsmødet i fremtiden ‐ Kan vi ændre forbundsmødet, så vi i fremtiden ikke skal
bruge så meget tid på skyderegler osv.
Bladet Bueskydning ‐ hvad er fremtiden efter afstemning på forbundsmødet
Status og det videre arbejde med strategiarbejdet
Status og det videre arbejde med elitearbejdet (vores valgoplæg)
Status og det videre arbejde med bredden
Medlemsregister
Udarbejdelse af årsplan for Bueskydning Danmark
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Strategi arbejde
MHN redegjorde for status på de 4 strategispor. D. 29.5 vil der blive afholdt et sidste
møde, hvor alt gennemgås, inden sporene skal afleveres til DIF d. 1.6
Forbundsmøde
Forbundsmødet gik stille og roligt. Stor ros til dirigent Jan Darfeldt for hans måde at
styre mødet. Ved FBM blev der stillet spørgsmål til bl.a. DM tilskud contra
Regionstilskud. Der var enighed om, at der skal kigges på det – ligesom der skal kigges
på DM kontrakten, DM‐håndbogen og de teknisk delegerede.
Det blev foreslået, at der afholdes et budgetmøde med alle klubformænd dagen efter
bestyrelsesmødet i oktober.
Økonomi
Perioderegnskab/budgetopfølgning
EK redegjorde kort for status på forbrug. Visse konti vil vi komme til at overskride, da vi
gerne vil være mere udfarende og pga. mange møder i foråret – men
dommerudgifterne er også stærkt stigende.
Budgetprocedure
Intet at bemærke
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
FTH og SR oplyste, at der er 5 ansøgere til stillingen som Ungdomslandsholdstræner.
Sidste samtaler vil foregå medio maj – hvorefter der foretages en prioritering af
kandidater og herefter en beslutning.
Alle landsholdsskytter vil sammen med FTH få udarbejdet en udviklingsplan, som man
efterfølgende kan følge op på. Udviklingsplaner bliver også udarbejdet for
ungdomsskytter.
Dame recurve inviteres til at træne med Maja Jager over sommeren. FTH redegjorde
for sit ”udviklingshus”, hvori han bl.a. mener, at Herre Recurve naturligt hører til.
Alle trænere i talentudviklingen (ungdomslandstræner, talentcentertrænere samt
storsamlingstræner) bliver indkaldt til et møde med FTH, hvor den røde tråd i
talentudviklingen bliver diskuteret, herunder snitflader mellem klub, talentcenter,
landsholdstrup og storsamlinger.
Der arbejdes på at få yderligere 2 talentcentre i løbet af 2017 ud over de eksisterende i
Taastrup, Aarhus og Holstebro.
Breddeafdelingen
Det største projekt i breddeafdelingen pt er Skole OL. 10 klubber har meldt sig og tager
sig af de 5‐6. klasser, der deltager i bueskydning. Hver klub modtager 5.000 kr. i tilskud
– samt 25 pr. pr. deltagende elev – Klubberne har samtidigt forpligtet sig til at sørge for
vand og frugter til eleverne ved arrangementerne. Projektet følger WC‐konceptet.
Fremadrettet overvejes det at udvide fra 5‐6 klasser til 5‐7 klasser. Der er
evalueringsproces i efteråret, hvor dette vil blive gennemgået. Skole OL bliver
udfordret på deltagerantallet fra Nordea og Tryg fondene, der gerne ser, at der bliver
endnu flere deltagere. Aarhus Kommune vil gerne have, at Skole OL bliver et
helårsprojekt – så det kommer på skoleskemaet. Ved finalestævnet, der foregår d. 14.‐
15. juni på Aarhus Stadion forventer vi at få 200 igennem pr. dag.
Forbundet har i løbet af året fået stor pressedækning – og er blevet meget synlige i
medier.
Materiale til den nye træneruddannelse er godt i gang. Vi regner med at være helt
færdige med Grundtræner – A, B og C i september. Kandidattræner materiale
forventes færdigt ultimo 2017 – og Elitetræneruddannelsen kommer i 2018.
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Til at uddanne de nye trænere – er vi pt. i gang med at uddanne 4 nye undervisere.
Bestyrelsen bakker op om, at der vil blive stillet forventninger til alle klubber om, at de
inden 2020 vil have uddannede trænere. Der vil blive lavet uddannelsesplan for
forbundets tilknyttede trænere. På hjemmesiden vil det blive udspecificeret, hvordan
”gamle” trænere hører ind i den nye uddannelse – Der vil blive udarbejdet kriterier for
en form for Merit‐uddannelse. Mere herom senere.
Storsamlingerne fortsætter i det normale format – 4 x årligt i hhv. Øst og Vest – samt
en Introsamling i Vest. Der er på hjemmesiden blevet inviteret til en NSA samling ved
Jes Lysgaard i maj. Samlingen er åben for alle. (efterskrift: Blev aflyst gr. for få rettidige
tilmeldinger). Derudover vil der blive inviteret til samlinger for 3D. Der arbejdes på at
få lavet talenttræning – og få sluset børnene ind i et forløb – et udviklingsforløb der
gerne skulle blive en pendant til skive. Man skal indstilles hertil. Første samling bliver
på Kongskilde d. 1. juli – anden samling bliver d. 2. juli i Nr. Snede. – I alt forventes der
at blive arrangeret 2 samlinger øst – og 2 vest.
Lovudvalget
Der arbejdes på de nye love efter FBM.
Dommerudvalget
Dommerudgifterne er støt stigende – ikke kun pga. øget stævneaktivitet. Der skal
strammes op på antal dommere ved stævner – og brug af dommere ved stævner, hvor
det ikke er nødvendigt.
Andet
Medlemsregistrering – Der er endnu intet sket med den gruppe, der blev nedsat for 2
år siden. EK træder ind i gruppen – og vil hjælpe til med at finde ud af, hvad dette
system skal kunne.
Regionerne
Intet at bemærke
Andre emner
Redaktør Jes Lysgaard har valgt at sige sin stilling op med udgangen af maj måned. Der
vil blive udarbejdet et jobopslag.
Vedr. hensatte beløb fra overskud ved VM: Der arbejdes videre med 3D – og i et forsøg
på at få økonomiske midler til Herre Recurve ind i ”uddannelseshuset” – vil SR tage en
snak med disse skytter i løbet af maj. FTH vil efterfølgende tage snakken med
compound og 3D
Datoer for møder det næste år blev fastlagt:
17.6 – alm. møde inkl. strategi – Sjælland
10.9 – Aarhus
28.‐29.10 – Budgetmøde og Formandsmøde – Fyn (DLG)
3.12 – Brøndby
13.1
17.3
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke

Næste bestyrelsesmøde sat til 17.6.2017 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.
Referent:

Helle Jakobsen
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