Referat af bestyrelsesmøde d. 13. januar 2018
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Morten Holm-Nielsen (MHN)
Jan Jager (JJ)
Eva Kartholm (EK) – indtil klokken 12.
Henny Jeremiassen (HJE)
Hans Lassen (HL)
Bjarne Strandby (BS)
Anders Løcke Jensen (AJ)
Peter Bundsgaard (PB)
Kenn Romme (KR)
Torben Grimmel (TG)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

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.
Intet at bemærke
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Tages løbende
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
MHN orienterede kort om det nye gebyr, der var blevet pålagt frivillige læger. DIF er
gået ind i sagen, og det ser nu ud til, at gebyret bliver fjernet.
https://stps.dk/da/nyheder/2018/frivillige-sundhedspersoner-skal-ikke-betale-gebyr/
Team Danmark
Intet nyt siden sidste
World Archery
WA har fået ny tøj-sponsor. Ellers intet at bemærke
World Archery Europe og World Archery Nordic
MHN og EK deltager i Nordisk Møde d. 24.-25. februar 2018.
Andet
Intet at bemærke
Strategiarbejde
KRL vil udarbejde kort og overskueligt oplæg vedr. den nye strategiplan, der vil blive
sendt ud til alle klubber som pjece. Hele strategien vil være tilgængelig på BD
hjemmeside
Magasinet
Der skal udarbejdes en plan over udgivelserne.
Annoncer i Magasinet skal opdateres – og aftaler laves med annoncører.
I det nye medlemsregistreringssystem skal laves et felt, hvor skytter kan afkrydse, at
Magasinet må sendes til deres mail.
Vi skal være bedre til at lave teasere for Magasinet på hjemmeside og Facebook.
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Økonomi
Ansvarlig
Perioderegnskab / Budgetopfølgning
Oplæg til Budget 2018 blev vedtaget.
Årsregnskabet for 2017 er næsten færdigt.
EK/HJ
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
TG orienterede om status: Bruttolandshold for Skive Senior og Ungdom er sat.
Ungdomslandsholdet fremgår af hjemmesiden – Senior er på vej. TG skriver mail til
TG
klubberne vedr. udtagne skytter.
TG vil besøge de eksisterende talentcentre (TIK, Holstebro og Aarhus) for at se, hvilke
faciliteter de har, og høre mere om, hvad de tilbyder skytterne. 2 nye talentcentre
(Syddanmark og Nordjylland) er i proces, og TG har sendt et oplæg til dem.
Martin Laursen, TIK har sagt op pr. 1.3 – ny træner skal findes.
Det landsholdscenter, som var blevet stillet i udsigt i Taastrup, bliver ikke til noget, da
Taastrup kommune ikke har det med i deres budgetter. Vi undersøger to nye steder:
Idrættens Hus i Brøndby – samt Kalvebod Skyttecenter.
David Hauge er blevet ansat som deltidstræner for 3D pr. 1.1.2018. David vil afholde et
opstartsmøde for skytter, der ønsker at skyde om deltagelse i EM 3D d. 24. februar.
Skrivelse herom vil snarest blive udsendt.
Der har været en forespørgsel vedr. dispensation for deltagelse til Inde VM. Der var
enighed om, at vi af hensyn til øvrige skytter ikke kan afvige fra de opgivne tidsfrister.
TG og HJE vil deltage til skyttemøde ved Arena Challenge – og HJE til U-samling.
Breddeafdelingen
KRL orienterede om status: Årshjulet kører. Skole OL er sat i gang. Kongskilde er lukket
– og ny bane i nærheden af Kongskilde er ved at blive anlagt. Der søges
anlægstilladelse til tilkørsel og P-plads.
Træneruddannelse – Klubberne mangler trænerressourcer. Der holdes
grundtrænerkursus til april, og når Johan Weiss er hjemme fra Korea, starter vi hurtigst
muligt op med instruktøruddannelserne. KRL udarbejder en oversigt over forventet
timeforbrug til uddannelseskurser, udvikling, tekniktræning mm. til evt. deltidsstilling.
Der skal på sigt indføres nogle opfølgningskurser til de formelle kurser, således at vi
optimerer kvaliteten hos vores trænere. I forhold til trænere uddannet under den
gamle træneruddannelse, indtræder man den nye uddannelse på det trin, man forlod.
Det vil sige, at har man en Trin 1 uddannelse starter man med Grunduddannelse, og
har man Trin 2, starter man på kandidattræneren.
Mads Kold er blevet ansat i projektstilling i Åben Skole i Aarhus.
Undervisningsmaterialet der udarbejdes i forbindelse med Åben Skole (betalt af
Aarhus kommune) bliver desværre ikke tværfagligt i denne omgang – så det ser ud til,
at vi må søge midler til udarbejdelse heraf gennem DIF’s Initiativpulje eller
Nordeafonden.
Lovudvalget
Jozsef Czikos har indsendt lovændringsforslag omkring afvikling af internationale 3D
finaler, som han ønsker BD fremsætter for de nordiske lande og på sigt WA.
Bestyrelsen finder forslaget interessant – men mener ikke, at det vil gavne afviklingen
af 3D finaler.
BS
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Dommerudvalget
Ansvarlig
Der skal afholdes dommermøde d. 14. april – i samarbejde med Lis udarbejder BS
oplæg til emner til dommermødet.
BS/LS
Vi skal sende nogle dommere til uddannelse som internationale dommere i Tyskland.
Disse vil på sigt kunne bruges som TD-føl.
Dispensationer fra TD’er til stævner SKAL sendes ud til deltagerne, så de ved, hvad der
BS
skal ske.
Det skal igen påtales, at vi skal være mere nøjeregnende med, hvilke stævner vi sender
dommere ud til – dette vil især være aktuelt i 2018 – hvor budgettet er strammet op.
Dommerudvalget skal afsætte tid og midler til et dommer-uddannelseskursus i 2018.
Andet
Medlemssystemet – Intet nyt. Uden for referat kan det meddeles, at EK har været i
EK/HJ
kontakt med leverandøren, som har lovet, at vi kan få et kig på den første demo i den
kommende uge. Oprettelse af klubber og brugere samt rollestruktur er færdigudviklet.
Ianseo–kursus – KW vil gerne afholde Ianseo-kursus. Derudover afholder Matteo fra
MHN
IANSEO et kursus i Stockholm d. 14.-15. april. Vi satser på at sende 3 kursister hertil.
Copenhagen Open – Vi vil undersøge muligheden for at afholde CO i samme weekend
som Berlin Open tidligere blev afholdt, da denne turnering er ophørt.
Forbundsmøde 2018
Forslag og indstillinger til hæderstegn blev gennemgået.
MHN
Personer på valg 2018 blev gennemgået – vi mangler pt. formand for A&O samt menigt
bestyrelsesmedlem.
Andre emner
Næste møde – se nedenfor
Bordet rundt, eventuelt
JJ arbejder stadig med redigering af DM-håndbogen, der snart forventes færdig –
JJ
ligesom redigeret DM kontrakt skal sendes ud til arrangører.
HJ

Næste bestyrelsesmøde sat til 17. marts 2018 kl. 10.00 på Fyn.

Referent:

Helle Jakobsen

