Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2019

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

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)
Gæst:
Josefine de Roepstorff (JR)
Fra sekretariatet:
Kenn Romme (KR)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)
Afbud:
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Anders Løcke Jensen (AJ)
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
3.‐4. maj inviteres til Sport Hackaton ifm. DIF’s årsmøde.
3. april – Idrættens Topmøde som Regeringen, DIF og DGI arrangerer – MHN deltager
Team Danmark
Intet at bemærke
World Archery
WA Kongres 1.‐2. juni i Holland i forbindelse med Para VM. MHN deltager sammen
med enten Jan eller Eva.
World Archery Europe og World Archery Nordic
JJ, MHN og EK deltog i Nordisk Møde på Færøerne. Det blev her fremlagt, hvad de
forskellige lande arbejder med. DK oplyste om Combat Archery og E‐sport, som de
øvrige lande var interesserede i. Norge har købt udstyr til at streame. De har tilbudt at
streame fra NUM. De vender tilbage med pris.
Andet
Der er sendt officiel ansøgning til WA vedr. World Series i Odense. Svar 1.6.
Sport Event Danmark er interesseret i at søge om VM i 2023.
Strategiarbejde
Intet at bemærke
Magasinet / Kommunikation
Vores redaktør, Jacob Wärme, har som tidligere nævnt valgt at søge nye udfordringer.
Magasinet sættes derfor pt. på stand‐by, indtil det på forbundsmødet bliver diskuteret,
hvad vi vil gøre fremadrettet.
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Oplæg fra DIF‐kommunikation omkring vores kommunikationsstrategi:
På opfordring fra bestyrelsen har KR anmodet DIF kommunikation om at udarbejde en
analyse af forbundets kommunikationsstrategi. Tilbagemeldingen var opdelt i situation
og strategiske spor og målsætninger, kommunikationsanbefalinger ift. målsætninger,
tjek af vores kommunikationskanaler og en situationsrapport omkring vores brug af
sociale medier.
Josefine de Roepstorff er ny kommunikationsansvarlig i forbundet.
Økonomi
Perioderegnskab / Budgetopfølgning
EK fremlagde årsregnskabet for 2018. Vi kommer ud med et stort underskud, der tages
af egenkapitalen. Underskuddet for 2018 skyldes primært små, men mange ganges
overforbrug på aktiviteter, samt en hensættelse af ikke forbrugte Sallingmidler til
2019‐2020. Der henvises i øvrigt til den udsendte beretning til Forbundsmødet.
Budget 2019 blev gennemgået og vedtaget.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Alle aftaler med talentcentre og talentcentertrænere er nu færdige og underskrevet.
Konceptbeskrivelse af hvert center er under udfærdigelse.
Ungdomslandsholdet har forespurgt til muligheden for at få en forældrerepræsentant.
2024 projektet: Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse. Det gør Johan Weiss, men
det prioriteres dog at få screenet skytter og få sat aktiviteten i gang først.
Breddeafdelingen
E‐Sport: Der er E‐Lympics i Aarhus d. 29.‐30.11.2019. 28.3 afholdes pressekonference i
Aarhus. Pt. arbejder arrangør på at få aftaler i gang med Huawei, der har rettighederne
til det VR‐spil, vi håber vil blive brugt til Elympics. Bueskydning Danmark har ingen
udgifter i forbindelse med det og Elympics!
Combat Archery: Konceptbeskrivelse er under udarbejdelse. Der vil blive test‐event i
april. KR taler med evt. sponsorer omkring evt. samarbejdsaftaler.
Pige‐workshop: Succes – med mange deltagere – og mange gode input.
Lovudvalget
Intet at bemærke
Dommerudvalget
Vi har fået en henvendelse fra en herboende norsk dommer, der gerne vil virke som
dommer i Danmark. Han er inviteret med til dommermøde og vil køre med som føl.
Andet
Medlemssystem – status: 5 klubber har arbejdet med det. Præsenteres på
Forbundsmødet.
Ianseo netværksgruppe: Der har været nogle udfordringer med netværket, som giver
nogle problemer med skytternes telefoner. Der arbejdes videre med det.
Kvindelig Buejægerklasse: Vi har fået en henvendelse vedr. oprettelse af en kvindelig
buejægerklasse, da mange kvinder angiveligt skulle afholde sig fra at stille op, når de
skal skyde mod mænd. Vi henstiller til klubberne, at de laver en kvindelig
buejægerklasse ved 3D stævner, og vil opfordre Fredericia til at lave en klasse, når de
afholder DM i 2019.
Tildeling af DM 3D 2020: Tildeles Sorø.
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Aftenstævner: Der har været henvendelser fra nogle klubber i forlængelse af den
tidligere udsendte skrivelse vedr. aftenstævner, og at den manglende mulighed for at
sætte danske og internationale rekorder vil stille vores skytter ringere end skytter fra
andre lande. Bestyrelsen besluttede, at MHN udfærdiger en ny skrivelse, hvoraf det vil
fremgå, at såfremt arrangør betaler for dommer‐ og WA‐udgifter, så kan forbundet
godt registrere stævnerne ved WA.
Forbundsmøde 2018
De forskellige lovændringsforslag samt tildeling af hæderstegn og pokaler blev
gennemgået.
Andre emner
JR opfordrede til, at der arbejdes videre med sponsoraftaler.
Bordet rundt, eventuelt
Næste møde aftales efterfølgende. HJ sender doodle ud.
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