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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 – EK efterspurgte, at deltagerliste udsendes inden mødet.
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
MHN refererede fra DIF’s Årsmøde weekenden inden.
Der blev i forlængelse af ”svømmersagen” talt meget om spiseforstyrrelser og sunde
træningsmiljøer, og det formelle dagsordenspunkter af interesse var blandet andet,
nye retningslinjer for DIF’s bestyrelse – fremover må en person kun sidde på en post i
12 år – og ikke efter vedkommende er fyldt 70 år, whistleblowerordning og
Idrætspolitisk program, der skal godkendes i 2021. E-sport er nu blevet ”godkendt” af
DIF – dog mangler koblingen mellem bevægelsesidræt og E-sport stadig. DIF har et
natur-forum – som kan være aktuelt for os – MHN vil kontakte DIF herom.
Team Danmark
Intet at bemærke
World Archery
MHN og EK deltager i kongressen i Holland d. 1.- 2. juni.
World Archery Europe og World Archery Nordic
NUM – frist 15.5.2019. Vi skal huske at anmode klubber om at fremsende budget for
arrangementet ved kommende ansøgninger.
Andet
World Series, Odense – MHN tror ikke, vi får det. WA er meget obs på, at det ikke skal
blive et rent europæisk arrangement. Fra 2021 kommer barbue med.
VM 2023 – Såfremt der ikke er andre ansøgere, vil vi gerne lægge et bud til WA – men
meget tyder på, at Berlin er et stærkt bud. WA ser gerne, vi tager det i 2021. VM bliver
IKKE åbnet op for barbue.
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EK opfordrer til, at vi søger om at blive Årets Specialforbund 2020 i DIF. Tovholder EK
Køgesagen blev gennemgået.
Strategiarbejde
Pigespor – redegørelse – MO redegjorde for status efter seneste møde. Det indledende
arbejde sker i år – og fra næste år skulle vi så gerne kunne udfærdige en rapport. Det
er vigtigt, at vi får gang i kvindelige trænere.
EK supplerede med, at det er et problem, at DIF opfordrer alle forbund til at gå efter
specifikke grupper, som her piger, da alle forbund så kæmper om de samme
mennesker. Vi ska være obs på ikke at være for sent ude med rekrutteringen.
Magasinet
Som konklusion på debatten på Forbundsmødet – hvor der blev efterlyst mere og
bedre information – men ikke et egentligt Magasin var der enighed om, at de 37,50 kr.
pr seniormedlemmer, som klubberne mangler at blive opkrævet i år, vil blive
opkrævet. Der arbejdes videre med det udkast til en kommunikationsstrategi, som JR
har udarbejdet.
EK, JR, JJ og AC arbejder videre med det. JR er tovholder.
Økonomi
Perioderegnskab / Budgetopfølgning
EK gennemgik regnskabet pr. 30.4 – herunder status på forbrug på Recurve- og
Compound projekterne, hvor hun gjorde opmærksom på, at vi er bagud med
omkostningen/aktiviteten.
Kontingent: Det skal præciseres hvordan klubberne skal opgøre deres kontingent, , da
der åbenbart er usikkerhed omkring det i klubberne, hvilket kom frem ved
Forbundsmødet. Punktet tages op på formandsmødet i november.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Talentcentre – Ny procedure er indført.
• Der er udarbejdet et Årshjul, og alle skal nu søge ind på TC, også de skytter, der
allerede går der.
• Vi vil f synliggøre, hvad der sker på de enkelte centre.
• Det er kun for recurve og compound.
• Alderskrav er sat ned til 14 år.
• Der vil blive forventningsafstemt hvert år.
• Der er et max antal skytter pr. center.
• Procedurebeskrivelse er lagt på hjemmesiden.
• Ansøgningsfrist ultimo maj – opstart efter sommer.
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Mht. Team Danmark Gymnasier og henvisning dertil: Selvom man er optaget på TC, vil
man kun blive henvist til TD Gymnasie, såfremt det skønnes, at perspektivet er der.
Der vil blive afholdt et seminar for trænere til august. Der er pt. ikke afsat penge til at
de kan tage en DIF-uddannelse, men på sigt vil de få papir på uddannelsen, så de kan
få nogle værktøjer (DIF 1+2 pædagogiske og psykologiske).
HJE spurgte til 2024-skytterne – hvornår man kan forvente at få vestskytterne med.
KR svarede, at basis er talentcentrene. Johan Weiss har 3 samlinger med 2024 skytter
fra vest i 2019 – og derudover vil der komme fællessamlinger. Vi skal forsøge at
udnytte, når JW er i Jylland. Det vigtigste har indtil nu dog været at få sparket
aktiviteten i gang – og så må vi tage resten senere. Dem vi peger på nu, er ikke
nødvendigvis dem, der fortsætter. Vi skal have udarbejdet en målsætning.

KR

6.2

6.3

6.4
6.5

7
8
9

3D – udtagelsesstævner – Bør de være sværere? Bør der være flere skud på længere
afstande? KR taler med David Hauge, om han skønner, at der er en skævvridning.
Breddeafdelingen
E-Sport – Det kører videre – med nyt navn, nyt logo, Finaleevent i Aarhus
Skole OL – Det kører. God platform. Udsolgt i vores klubber. Eventet er refinansieret i
Tryg og Nordea Fondene.
Combat Archery – Workshop – Fine svar – Patricia Andersen arbejder videre med det.
KR arbejder videre med forhandleraftaler – sender oplæg til JJ og EK.
Fælles storsamling i Fredericia - Aflyst gr. for få deltagere.
Lovudvalget
Der blev spurgt til status på dispensationen for camouflagetøj i 3D. HMN vil spørge
Flemming Skjoldborg.
Hvorfor er der ikke Holdrekorder for Bar-og Langbuer indendørs? HJ tjekker op på det.
Dommerudvalget
Intet at bemærke
Andet
Medlemssystem – Åbnes op 1/9 for indtastning af data – Disse tal vil blive brugt pr.
1.1.20
DM Ugen 2021 – Afholdes i uge 26 i Aalborg. Vi arbejder videre med det.
Omgangsregler for børn og unge – MHN kigger på andres samværsregler – KR sender
folder til MHN.
DM Kasse – JJ arbejder videre med det.
Forbundsmøde 2018
Forbundsmødet blev evalueret.
Andre emner
Bestyrelsen vil gerne på i CC, når sekretariatet sender ud til klubberne.
Bordet rundt, eventuelt
Datoer til næste møder blev diskuteret. HJ sender til hele bestyrelsen.
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