Referat af bestyrelsesmøde d. 17. marts 2018

Til stede:

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

Afbud:

Peter Bundsgaard (PB)
Torben Grimmel (TG)
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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
24. april afholder DIF dialogmøde – Bevæg dig for livet. Vi sender ikke nogen til mødet.
DIF’s årsmøde er d. 4‐5 maj. JJ, EK og MHN deltager. JJ og MHN overnatter. HJ
tilmelder, når invitation kommer ud.
Team Danmark
MHN orienterede om indstillinger af bestyrelseskandidater til DIF’s bestyrelse.
World Archery
Intet at bemærke
World Archery Europe og World Archery Nordic
MHN og EK deltog i nordisk møde i Oslo. Der var ikke opbakning til forslag om 3D ved
NUM. De øvrige lande kan ikke se sig selv i det her og nu. Det overvejes at lægge
kval.runden ved NUM fredag eftermiddag – for at spare tid lørdag.
MHN har ikke tid til at deltage til WAE kongressen. Da tidligere formand Rolf Lind
allerede er dernede – og Klaus Lykkebæk skal deltage som dommer – var der enighed
om, at KLY kan tilmeldes som delegat – og dermed repræsentere Danmark. KLY sender
oplysninger til HJ, der efterfølgende tilmelder ham.
Andet
Der blev orienteret fra KRL’s møde med DGI.
Strategiarbejde
KRL arbejder med et udkast til strategioplægget i en ”pixi‐udgave”, der efterfølgende
vil blive udsendt til klubberne. Der vil blive afholdt ½‐årlige møder med vores DIF‐
konsulent til opfølgning på strategiarbejdet.
DIF’s initiativ pulje giver ikke tilskud til lønkroner. Det medfører, at små forbund som
os vil have svært ved at søge derfra, da alle vores konsulenttimer allerede er besat. Vi
kan evt. prøve at søge projektmedarbejdere, der i forbindelse med deres uddannelse
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har brug for at lave et projekt – og derfor arbejder gratis i op til 8 uger.
HJE foreslog, at der blev udarbejdet en kravanalyse til bueskydning. EK og HJE vil
arbejde videre med dette – evt. spørge på Institut for Idræt – og landstræner Niels Dall
og konsulenttræner Ole Gammelgaard.
Magasinet
Vi skal lave teasere på Facebook for seneste blad
HJE foreslog, at vi lavede ungdomsportrætter – f.eks. på skytter, der har været hele
vejen igennem systemet.
Vi skal have mere struktur i vores tilbud til annoncører
Økonomi
Perioderegnskab / Budgetopfølgning
Regnskabet for 2017 udviser et underskud på 440.000 kr. Heraf er 332.000 hensat til
2018. 267.000 kr. af ”underskuddet” dækkes som planlagt ind via de hensatte VM‐
midler, hvorfor der realiseres et egentligt underskud på ‐173.000 kr.
Budgetopfølgning 2018 blev taget til efterretning
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Der arbejdes videre med nye talentcentre.
Talentcenter TIK har fået ny træner – Frederik Sönnichsen
3D afholder bruttosamling søndag.
Der er fra brutto‐ungdomslandsholdet udtrykt ønske om, at alle skytter, der er
tilknyttet bruttoholdet, kan få en landsholdstrøje. Der arbejdes på et sponsorat til
ungdomsbruttoholdet, så alle kan få én landsholdstrøje.
Breddeafdelingen
Skole OL går rigtigt godt – ca. 150 klasser i alt. Pt. næststørste idræt i Skole OL.
KRL er blevet kontaktet vedr. Familysport – et projekt, hvor en familie ‐ som med f.eks.
Årstidens Grøntsager – kan få leveret udstyr til diverse sportsgrene til døren. Vi vil ikke
få udgifter til det, da det forventes finansieret via midler fra DIF. KRL fortsætter
dialogen med dem.
3D storsamlinger – Er sat lidt i bero – Dialogen tages videre med 3D koordinator David
Hauge.
Kongskildebanen er lukket, oprydning er færdig, og vi kan dermed helt lukke sagen.
Vedr. den nye 3D bane på Sjælland – er der givet tilladelse til ny tilkørsel.
Arbejdsgruppen arbejder videre. Der er lagt en arbejdsplan for etablering af faciliteter
og bane. Så snart vi ved mere – sender vi mail ud.
Der arbejdes videre med planer for ansættelsesforløb for Johan Weiss, bl.a. med
træneremateriale og som talenttræner og evt. herre recurve. Planen er, at
trænermaterialet vil være klar til sommerferien – hvorefter vi kan lave kursusplan/
årshjul.
Lovudvalget
Intet at bemærke
Dommerudvalget
Der er efterhånden en del aftenstævner, og det er svært at finde dommere til dem,
hvorfor vi ikke fremadrettet kan love at skaffe dommere. Vi mangler
dommerkandidater til kurset i juni. Pt. 1 tilmeldt ud af 12 mulige. Alle opfordres til at
finde kandidater.
Andet
Nye medlemssystem – Der arbejdes videre med det. Vi har fået vist brugerfladen – som
virker meget overskueligt.
Overvejelser om at lave et Copenhagen Open er blevet skrinlagt, da Berlin Open
alligevel ikke nedlægges.
WA vil afholde en Super Series (indendørs international stævnerække). Sport Event Fyn
har udvist interesse for at afvikle et sådant arrangement på Fyn – 3 dages event. MHN
går videre med projektet og tager kontakt til SE Fyn.
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Archery Tag – Thy Bueskyttelaug har købt konceptet hjem – og Aarhus Bueskyttelaug
køber også udstyr. Skal konceptet køres videre i BueDK regi, kan vi søge DIF’s
initiativpulje. Der var enighed om at søge.
NUM 2019 – Vi har modtaget 2 ansøgninger – fra hhv. Aalborg og Lyngby/Hillerød. Det
bedste setup og den mest gennemarbejdede ansøgning er fra Aalborg. Fordelingen af
NUM over landet er også et argument for at lægge det i Aalborg. Aalborg
Bueskyttelaug får tildelt NUM2019.
Resultatformidling – Vi skal finde anden placering til DM pallen end Danage.
Ianseo‐gruppen – Det ser ud til, at der er opfattelse blandt nogle klubber om, at
Ianseo‐gruppen kører stævnet. Det gør de IKKE. Det er stadig arrangør, der skal køre
stævnet! Ianseo folkene sætter det resultatformidlingsmæssige op.
DM kontrakter – skal rettes til for de ydelser, der købes ind.
Forbundsmøde 2018
Forbundsmødet 2018 blev gennemgået.
Andre emner
Møder i 2018 – 2019
20.‐21. april 2018 – Seminar
16.6.18 – Bestyrelsesmøde
15.9.18 – Bestyrelsesmøde
2.11.18 – Bestyrelsesmøde
3.11.18 – Formandsmøde
1.12.18 – Bestyrelsesmøde (Budget)
7.4.19 ‐ Forbundsmøde
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke

Referent:

Helle Jakobsen

KRL

