Referat af bestyrelsesmøde d. 10. september 2017
Til stede:

Morten Holm‐Nielsen (MHN)
Jan Jager (JJ)
Hans Lassen (HL)
Bjarne Strandby (BS)
Anders Løcke Jensen (AJ)
Henny Jeremiassen (HJE)
Kenn Romme (KR)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

Afbud:

Eva Kartholm (EK)
Sanne Rahbek (SR)
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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
MHN deltager i budgetmøde sidst i oktober.
Team Danmark
Masterplan 2018 skal afleveres 25.10. Det er tilkendegivet overfor TD, at vi er
pressede, da vores Sportschef er ophørt pr. 1.9 – og helt ny tiltræder 1.10. De er klar
over det.
Der er blevet indført Mix‐medaljer til OL. TD er opmærksom herpå – og det kan være
en hjælp til evt. fremtidig støtte til herre recurve.
Vi har fået bevillingen på de 300.000 til talentprojektet.
World Archery
MHN skal i oktober deltage i WA’s kongres i Mexico. Bestyrelsen gennemgik de
forskellige forslag.
World Archery Europe og World Archery Nordic
NUM i Finland gik godt. Der var enighed om, at vi i løbet af efteråret skal nedsætte et
udvalg, der skal forestå NUM – herunder alt det organisatoriske – Fremadrettet bør
det overvejes, om der skal sendes en delegationsleder med.
Andet
Punkter til dagsorden til Formandsmødet d. 29. oktober blev gennemgået. 2
bestyrelsesmedlemmer pr. forening inviteres.
DM’er: Det bør vises tydeligere, at der er tale om et Bueskydning Danmark stævne.
DM kontrakter og håndbøger skal revideres. Brugermanual til hhv. klub og Teknisk
Delegeret. Gruppen af TD’er udvides med Bjarne Strandby, således at alle vore
internationale dommere også er TD’er. Disse reviderer håndbogen. JJ indkalder til
møde.
Der skal nedsættes en resultatformidlingsgruppe (Ianseo‐gruppe).
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Strategiarbejde
Planen er blevet godkendt ‐ det samme er tilskuddet fra TD til talentarbejde. Arbejdet
er så småt sat i gang. Når den nye sportschef starter, skal der ansættes ny koordinator
/ landstræner til 3D (samme betingelser som skive‐ungdomslandstræner)
Bladet
Vores nye redaktør har grundet barsel ikke haft tid til at udgive bladet endnu – Men
det forventes at udkomme til oktober i ny og mere skærm‐optimeret version.
Økonomi
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Gr. EK’s frafald blev dette punkt kun hurtigt gennemgået. Ingen bemærkninger.
Budgetprocedure
Som ovenfor
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Da SR pt. har meget travlt med sit arbejde – forestår MHN indtil videre arbejdet som
eliteansvarlig.
Den nye sportschef, Torben Grimmel, var desværre forhindret i at møde.
Den afgående sportschef – Finn Trærup‐Hansen har udfærdiget et overdragelses‐
dokument til TG.
Der blev orienteret om status på landsholdscenter/talentcenter.
Breddeafdelingen
KR orienterede om status på breddearbejdet:
• Skole‐OL
Stor tilfredshed med lokalstævner: 31% godt, 69% meget godt
God tilfredshed med finalestævnet: 30% godt, 60% rigtig godt
Lyst til at deltage igen: 69% ja, 31% måske
‐ Evalueringsproces over efteråret med alle 10 deltagende foreninger
‐ Skole OL tilmelding 2017/2018 – meldes ud på hjemmesiden oktober /
november 2017
‐ Skole OL ny hjemmeside + sekretariat + nye idrætter
‐ Orientering om forløb frem imod finaleafvikling
• Projekt ”Min klub” ‐ Uhrskov film – Under udarbejdelse
• DIF soldaterprojekt – projektaftale under udarbejdelse
• Buernes Dag 2017 – 20 foreninger deltog
• Arrows materialet, samarbejde med TRESS – til indskoling
• Status på Kongskildebanen – ophører pr. 31.12 – Der arbejdes på nyt sted.
• Møde med DGI bueskydning ultimo oktober 2017.
• Træneruddannelse
‐ Status på uddannelsen – Grundtrænerudd. er klar – Kandidat på trapperne.
‐ E‐Læringsportal
• Kurser i efteråret: oktober: 1‐2‐Træner øst og vest
november: 1‐2‐Træner i Broby, instruktøruddannelse, Teknik kursus
– Debat: Hvordan motiverer vi flere til at deltage i vores kurser? Mange
efterspørger kurser – men ikke så mange deltager!
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Lovudvalget
Der blev spurgt til status for nye lovkompleks. HJ rykker lovudvalget.
Dommerudvalget
Det skal fra bestyrelsens side henstilles til alle dommere, at man ‐ så længe det er
muligt – IKKE dømmer i sager, der vedrører skytter fra egen klub.
Andet
Medlemssystem – EK arbejder videre med DATASIGN
NUM 2019 skal i udbud. Stævnet skal tildeles en TD. Ansøgninger bedes indeholde
oplysninger om sted, overnatning, skitse over hvordan det forventes at foregå etc.
Klubber må gerne gå sammen om en ansøgning.
Forespørgsel fra Lavia Odense vedr. børn alene på banen. Arbejdes videre med det.
Regionerne
Intet at bemærke
Andre emner
Middelfart har søgt om dispensation for afholdelse af FM ude som 1440‐runde. MHN
afventer svar fra dem, da vi gerne ser, at det bliver afholdt som 50/70 runde.
Henvendelse fra TGI, da bueskytterne har meldt sig ud af hovedforeningen.
TGI mener ikke, at de bare kan melde sig ud af hovedforeningen. Sagen sendt videre til
Willy Rasmussen i DIF. WR har vendt sagen med en jurist i DGI. Vedtægterne er
desværre ikke helt klare, så de opfordrer begge til at lave en mindelig aftale.
Vi afventer et møde mellem TGI og Trelde Næs Bueskytter.
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke

Næste bestyrelsesmøde sat til lørdag d. 28.10 kl. 10.00 i Odense.

Referent:

Helle Jakobsen

HJ

