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Referat af telefonmøde i Bueskydning Danmarks bestyrelse d. 31. juli 2017
Deltagere:

Morten Holm‐Nielsen (MHN)
Jan Jager (JJ)
Eva Kartholm (EK) ‐ Referent
Hans Lassen (HL)
Bjarne Strandby (BS)
Anders Løcke Jensen (AJ)
Sanne Rahbek (SR)
Henny Jeremiassen (HJE)

Mødet var uden dagsorden, men følgende punkter blev behandlet:
Kongskildebanen:
Grunden sættes til salg på grund af ejerens private forhold. Vi er blevet spurgt, om vi vil købe grunden – pris
1. mio. kr.
Morten har på vegne af forbundet takket nej. Vi har ikke pengene, og det er heller ikke vores opgave at eje
jord. Der var enighed om den trufne beslutning.
Vi arbejder dog videre og forsøger at få hulebyggerforeningen i dialog om en ordning fremadrettet.
Arbejdsgruppen ser sig også om efter andre mulige arealer i nærheden, hvor banen kan flyttes over til, hvis
der ikke findes en farbar vej.
Talentprojektet i samarbejde med DIF og Team DK:
Morten har talt med Morten Mølholm, direktør DIF i juni måned og har fået besked om, at pengene er på
plads fra 2018. Pengene skal tages fra Sallings donation til Team DK, men vi afventer Team Danmarks
bestyrelses godkendelse af bevillingen.
Desværre er beskeden også, at beløbet ikke kan forventes bevilliget i 2017. Det har hele tiden været vores
forståelse, at pengene for 2017 var stillet os i udsigt. Morten har talt med Rolf, som også bekræfter, at der er
givet mundtligt tilsagn om de 300.000 kr., som vi har igangsat projektet for i indeværende år. Talentprojektet
er igangsat i dialog med DIF, så den fremgangsmåde, som DIF har brugt er helt uforståelig og sætter os også
under et hårdt pres.
Morten er i dialog med DIF og også med Team DK om mulige løsninger, og har Eva på sidelinjen ift. budgettet
og en nødvendig revision heraf. Der er fx mulighed for at ”hente” 3x50.000 kr. de kommende år af Team DK‐
midlerne, og på den måde fortsætte talentprojektet i efteråret. Så skal vi reducere tilsvarende de kommende
tre år. Det skal i givet fald ske efter aftale med Team DK.
Uden for referat kan det oplyses, at efter fornyet dialog har vi fået tilsagn om 300.000 kr. i 2017.
Sportschef:
Finn Trærup Hansen har sagt sin stilling op d.d. Han har dog orienteret Morten og Sanne forlods. Finn
tiltræder som sportschef i et andet forbund, som kan tilbyde ham større tryghed i en længere ansættelse.
Morten og Sanne er begge rigtig kede af situationen – særligt her lige inden tre VM’er, hvor der ydermere er
brug for gode resultater.

Finn fratræder ved udgangen af august og er indstillet på at arbejde engageret frem til fratræden og er også
indstillet på at yde assistance efter 1. september, hvis det kan aftales med den nye arbejdsgiver.
Først og fremmest giver det ikke længere mening, at Finn tager med til Berlin.
Der er store udfordringer både ift masterplanen til DIF og også ift VM’erne, og Niels Dall kommer også til at
stå noget alene hen over efteråret, hvad han selvfølgelig også er ked af. Dertil kommer, at den nye
ungdomslandstræner er forholdsvis urutineret og skulle have brugt Finn som mentor.
Planen nu er, at skytterne orienteres (i prioriteret rækkefølge) tirsdag og onsdag af Niels. Først dem som skal
til Berlin.
Torsdag orienteres klubformændene via et nyhedsbrev fra Morten.
Stillingen slås straks op med ansøgningsfrist den 15. august sådan, at vi så hurtigt som muligt kan få ansat en
ny sportschef og dermed undgå at blive sat for langt tilbage.
Morten har rejst kritik af processen og Team DK’s rolle i Finns ansættelse i et ”konkurrerende” forbund og
forventer, at Team DK tager kritikken til efterretning.
Sanne udtrykte også sin store ærgrelse over Finns opsigelse og tilkendegav, at hun ikke endnu engang kan
løfte ansvaret som eliteansvarlig uden en sportschef, hvis hun ikke får hjælp af den øvrige bestyrelse.
Jan bemærkede, at det da kun bliver endnu værre, hvis der ikke er en erfaren eliteansvarlig. Så må vi hellere
løfte i flok. Forskellige modeller for aflastning af Sanne blev drøftet, og bestyrelsen stiller sig gerne til
rådighed for de opgaver, som skal løses. Der var samtidig enighed om at arbejde efter en prioriteret liste, og
fx mente bestyrelsen at det er bedre at afvente en ny sportschef, end det er, at få startet et nyt talentcenter,
som ikke bliver optimalt.
Bestyrelsen var enig i den plan, som Morten har lagt. Morten har rettet det tidligere stillingsopslag til og
forventer at annoncere noget bredere end tidligere.
DM’erne
Morten tager til Berlin og kigger på skydningen torsdag.
Master‐DM: Hans og Henny repræsenterer forbundet.
Ungdoms‐DM: Morten repræsenterer forbundet.
Senior‐DM: Morten repræsenterer forbundet. Henny og Hans skal skyde, og Jan kigger også forbi.

