
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 12. januar 2019 
 
Til stede fra bestyrelsen:  Morten Holm-Nielsen (MHN) 
  Jan Jager (JJ)  
  Eva Kartholm (EK) 
  Henny Jeremiassen (HJE) 
  Hans Lassen (HL) 
  Bjarne Strandby (BS) 
  Maria Selch-Olsen (MO) 
Fra sekretariatet: Kenn Romme (KR) 
  Astrid Carstensen  
  Helle Jakobsen (referent) (HJ) 
   
Afbud:  Anders Løcke Jensen (AJ) 
 

 DAGSORDEN  

1 Udsendte referater  

1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  

 Referat af tidligere møde blev formelt godkendt  

1.2 F.U.  

        Ingen møder siden sidst  

1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  

 Tages løbende  

2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  

 MHN har deltaget i toplederseminar i DIF, hvor Bevæg dig for livet var på programmet.  

2.2 Team Danmark  

 Intet nyt  

2.3 World Archery  

 Intet nyt  

2.4 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 MHN, JJ og EK deltager i møde i WAN på Færøerne.  

2.5 Andet  

 Vi er blevet kontaktet fra Grønland, der er interesseret i at få et trænerkursus. KR har 
aftalt med dem, at de starter med 1-2 træner – men vi sender en instruktør derop, der 
også kan hjælpe dem med lidt videregående uddannelse, såfremt de skulle være 
interesseret i det. 
World Series, Odense – Økonomien er på plads. Vi håber på en snarlig afklaring fra SE 
Fyn, så vi kan få sendt en ansøgning til WA. JJ har møde med dem mandag. 
NUM 2019 –Der vil være fælles tilmelding gennem forbundet, ligesom vi - som sidste år 
- vil sørge for fælles T-shirt. Der vil IKKE være mulighed for eftertilmeldinger! 
Vi overvejer stadig, om vi skal prøve at arrangere et Nordisk Mesterskab i 3D. 
HJE efterlyste, at vi generelt bliver bedre til at formidle oplysninger ud i god tid. 
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3 Strategiarbejde  

 Intet nyt  

4 Magasinet   

 Redaktør Jakob W. Hansen har sagt op, da han har fået nyt job ifm. EM i fodbold. Han 
laver februar nummeret færdigt.  

 

5 Økonomi  

5.1 Perioderegnskab / Budgetopfølgning  

 Foreløbigt regnskab for 2018 blev fremlagt. Vi mangler stadig nogle poster, før det kan 
færdiggøres. 

EK/KR/ 
HJ 

5.2 Gennemgang og vedtagelse af budget 2019  

 EK og KR arbejder videre med det. EK/KR 

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteafdelingen  

 Talentcentre - Som tidligere omtalt er vi i gang med at kompetenceudvikle på 
talentcentertrænere, således at trænerne fremadrettet kan arbejde ind i 
målsætningerne med talentcentrene. Derved får skytterne et bedre overblik over, 
hvad de kan forvente i deltagelsen på talentcentre.  
Generel orientering vedrørende talent strategi og Sallingmidler.  KR har udarbejdet nyt 
oplæg med nye mål og procesbeskrivelse for 2019-2020. Oplægget skal behandles i 
styregruppen for Sallingmidlerne (DIF & Team Danmark). 
HJE har afholdt evaluering med ungdommen. Meget positivt. Evalueringsmødet 
resulterede blandt andet i et forslag om forældrerepræsentant, der kan virke som 
bindeled og koordinere visse opgaver. 
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6.2 Breddeafdelingen  

 AC redegjorde for status på breddearbejdet. Hun har været til møde i 13 klubber og 
derudover: 
Skole-OL – Vi har opnået vores max på 15 klubber:  

• 4 Fyn  

• 2 Sjælland  

• 1 Lolland   

• 8 Jylland  
I år har flere klubber valgt at afholde lokalt finalestævne, hvor alle klasser kommer på 
samme tid og skyder om plads til det store finalestævne i Aarhus. 
Træneruddannelse – 1-2 træner og Grundtrænerkurser kører som planlagt. 
Kandidattrænerkurset er blevet aflyst grundet manglende tilmeldinger. Materiale til 
Grundtræner er færdigt. Kandidattrænermaterialet skulle have være testet på kurset. 
Det forventes klart ved næstkommende kurser.  
Pigespor – Der er planlagt opstartsmøde med EK, ML og AC i januar, så sporet kan 
sættes i gang. 
Certificeret ungdoms bue-klub – En del af vores strategi er at udvikle et koncept til 
klubber, der ønsker at arbejde seriøst med deres tilbud til børn og unge. Der arbejdes 
hen mod de 4 elementer, som klubberne skal implementere og gennemføre:  

• Bueskolen  

• Gennemførsel af konceptet ”Det gode træningsmiljø”  

• Træneruddannelse – Trænere på kandidattrænerniveau varetager 
ungdomstræningen og  

• Implementering af ATK 2.0 
DIF Soldaterprojekt – Bueskydning er den sport med størst tilslutning af de deltagende 
sportsgrene, og vi får en masse ros fra DIF for indsatsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

E-Sport – buldrer frem. DBU og Sejlsport er gået sammen og vil danne de Olympiske 
Lege i e-sport. Flere sportsgrene er gået med i det. Pt. er vi med på sidelinjen. 
Kongskilde K2 - Den nye Kongskilde K2 3D bane er nu åbnet. Banens styregruppe 
ønsker at kunne udvide banen, der er dog ikke noget konkret tilbud der kan behandles. 
Styregruppen er ligeledes ved at forbedre forholdene med shelter, bålsted og øve 
bane. Der er i øjeblikket parkering og simple toiletforhold.  
DGI – Intet nyt siden sidst. Vi arbejder stadig videre med at afholde fælles sommerlejr. 
Combat Archery – KR har afholdt møde med Patricia Andersen, der er blevet ansat i 
projektstilling. PA går i gang med projektbeskrivelse og udarbejdelse af regler og 
rammer. KR skal have lavet indkøbsaftaler på materialer. 
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6.3 Lovudvalget  

 Lovændringsforslag til Forbundsmødet er udfærdiget.  

6.4 Dommerudvalget  

 Vi afsætter ikke dommere til aftenstævner (definition:  Stævner der afholdes mandag-
fredag), ligesom aftenstævnerne heller ikke fremadrettet vil blive tilmeldt WA. Dvs., at 
der ikke kan skydes rekorder  

 

6.5 Andet  

 Medlemssystem – status – Systemet er ved at være klart. HL vil finde nogle klubber, 
der kan køre en testperiode på det, hvorefter det vil blive lagt ud til alle klubber. Vi 
genfremsætter forslag fra sidste år vedr. kontingentopkrævning ud fra systemet – til 
ikrafttrædelse i 2020. 
Sponsorarbejde – Udsættes til andet møde 
Rangliste – orientering – Ranglisten er ikke en officiel liste – men udarbejdes på frivillig 
basis. Såfremt nogle personer skulle have nogen spørgsmål til eller problemer med 
f.eks. hvilke stævner, der er på listen, bedes man kontakte kontoret/bestyrelsen. 
Tildeling af DM’er – Rest 2019 og 2020:  
2019 – DM 3D tildeles Fredericia 
2020 – DM Senior Inde tildeles TIK 
2020 – DM Ungdom Inde arrangør mangler 
2020 – DM Master Inde tildeles Arcus 
2020 – DM Senior Ude tildeles Lolland 
2020 – DM Ungdom Ude tildeles Aalborg 
2020 – DM Master Ude arrangør mangler 
2020 – DM 3D arrangør mangler 

 

7 Forbundsmøde 2019  

 HJ sender lovændringsforslag ud. AJ genopstiller ikke.  HJ 

8 Andre emner  

 Bud på Idrættens største udfordringer – HL kom med forslagene fastholdelse og 
rekruttering. 
IT-netværksudstyr ligger pt. i Holstebro. Vi mangler en kasse til det. Interesserede kan 
kontakte Pieter fra Holstebro eller Bjarne Strandby. 
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9 Bordet rundt, eventuelt  

 Intet at bemærke  

 
Næste bestyrelsesmøde sat til lørdag d. 9. marts kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby. 
 
 
Referent: Helle Jakobsen 


