
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 23. november 2019 

  
  
Til stede fra bestyrelsen:  Morten Holm-Nielsen (MHN) 
  Jan Jager (JJ)  
  Eva Kartholm (EK) referent 
  Henny Jeremiassen (HJE) 
  Hans Lassen (HL) 
  Maria Selch-Olsen (MO) 
  Bjarne Strandby (BS) 
  Peter Bundsgaard (PB) 
   

Dagsorden 
Morten indledte mødet med at byde velkommen og orientere om, at der i dette møde ikke deltager 
sekretariatsmedarbejdere. De er af forskellige årsager forhindret. Det kan betyde, at der enkelte ting, der 
ikke kan afklares fuldstændigt, men det samles op efterfølgende ved behov.  
Hans spurgte til tilbagemeldinger fra formandsmødet. Det blev drøftet kort.  

 
1. Udsendte referater 
1.1 Tidligere bestyrelsesmøder 
1.2 FU 
1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden 

Der var ingen bemærkninger under pkt. 1.  
 

2.1 DIF/DOK 
2.3 World Archery 

Der var en kort drøftelse af indendørs World Series ctr. indendørs VM. Det er svært at forestille sig, 
at der holdes indendørs VM i fremtiden.  

2.4 World Archery Europe og World Archery Nordic 
Rolf Lind deltager i kongressen i WA-Europe. Klaus Lykkebæk er på valg, og det ville være dejligt, at vi 
kunne prioritere at sende Klaus af sted. Det er vigtigt at vi har en repræsentant i dommerudvalget 
(uden for referat kan det oplyses, at der er afsat midler i budgetforslaget).  

2.5 Andet 
 Morten orienterede kort fra sit DIF-kursus i ledelse af det moderne specialforbund.  
 DIFs budget er vedtaget og vi får det forventede støttebeløb.  
 
3.  Strategiarbejde 
3.1  Pigespor 
 Ikke noget nyt siden sidst.  
 
4.  Bladet/Kommunikationsstrategi 
4.1 Kommunikationsstrategi – Eva fortalte om møde om kommunikationsstrategien.  
4.2 Hjemmeside – oprydning 

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 



 

Det blev besluttet, at indhold fra før 1.1. 2015 bliver fjernet og arkiveret, sådan at der er adgang til det, 
enten på en ekstern harddisk eller i skyen.  
Bestyrelsesmedlemmer med ansvar for et særligt om af hjemmesiden giver besked om indhold, som 
ikke tages ned senest den 15.12. 2019. 

 Følgende kigger på:  
 Hans -bredde 
 Henny – elite 
 Bjarne – 3D 
 Morten – forbundsmøder m.v.  
 Jan – magasinet/bladet 
 Maria – resultater 
 
5.  Kassereren  
5.1 Perioderegnskab/budgetopfølgning 
 (gennemgang af perioderegnskab og budgetopfølgning) 

Eva gennemgik regnskabet. Det ser fornuftigt ud, og estimatet for året er, at vi kommer ud med et 
overskud mod et forventet underskud.  

5.2 Kontingent – hvornår er man et aktivt medlem – vi tager den lige igen 
 Følgende formulering blev besluttet (igen):  

”Man er aktivt medlem, når man er skydende eller deltager i arbejdet omkring skydning, træning, 
bestyrelsesarbejde, dommergerning eller man i øvrigt har stemmeret til foreningens 
generalforsamling.” 

5.3 Budget 2020 
Budgettet blev gennemgået. Der er fortsat behov for at gennemføre besparelser. Der er aftalt 
følgende: 
Eva vender de sidste udeståender med sekretariatet og Henny ser ”sine” omkostninger igennem 
sammen med Kenn og melder tilbage til Eva asap.  

 
6 Opfølgning på udvalgsarbejde 
6.1 Eliteudvalg 
- Elitestrategi 

Morten/Henny orienterede om status for elitestrategien.  
Strategiudvalget inddrager nu trænerteamet. Vi er kommet et godt stykke, men der er også et stykke 
vej til målet. Der er enighed om, at vi har strategisk fokus på at uddanne skytter, som skal være klar 
til seniorlandsholdet. Talentarbejdet skal således lede op til seniorlandsholdet og er ikke et arbejde 
med strategisk fokus på præstationer i sig selv.  

- Trænerstatus talentcentre 
Henny orienterede om, at aftalerne for talentcentrene er ved at falde på plads, og der er 
aftalt/afholdt evaluerings- og fremtidsmøder med alle.  

- Der arbejdes stadig med at finde en tøj-leverandør, og det giver de samme vanskeligheder som det 
plejer. Tøjvalget drøftes med skytter/skytterepræsentanter.  

 
6.2 Breddeudvalg 
- Skole OL 2020 – status på antallet af klubber 

Der er 2020 12 tilmeldte klubber mod 15 i 2019. Sekretariatet har arbejdet med at tiltrække klubber, 
men der er gode grund til at nogle ikke er med i 2020. Flere klubber skal blandt andet flytte lokaler og 
enkelte er også ved at trænge til et års pause.  

-  Combat Archery – Danmarksserien 



 

Der er afviklet et godt stævne med fire hold i Århus, og Bueskydning Danmarks samler gode 
erfaringer ved stævnerne. Der har været noget kritik af initiativet på sociale medier. Kritikken 
kommer fra en forening, som vi har holdt møde med, men hvor det har været vanskeligt at få 
enderne til at nå sammen, da vi har forskellige syn på afgørende emner.  

 Morten var til stede ved stævnet i Århus og hans oplevelse var, at der var en god og hyggelig 
stemning.  

 Finalestævnet i CA bliver flyttet til den 18. januar 2020 i Gøngen i samarbejde med Vordingborg (hvor 
stævnet holdes).  

 Pigesporet kører efter planen.  
 Der afprøvelse nye stævneformer p.t.  
 Run Archery afprøves i Esbjerg i sensommeren 2020.  
 Bueskolen starts også op i den kommende tid.  

6.3 Lovudvalget 
 Intet.  
6.4 Dommerudvalget 
 TD-ere og dommerformanden skal indkaldes.  
6.5 Andet 
- Medlemssystem – status 

Det går stille og roligt i den rigtige retning med oprettelse af medlemmer, men det skal det også, for 
der er deadline 31.12.2019.  

- DIF – DM-ugen 2021  
Ikke noget officielt.  

- Omgangsregler for børn og voksne (se bilag) 
I bilaget blev 15 år rettet til 18 og det blev bestemt, at henvendelse i givet fald skal ske til formanden.  

- Afgørelse fra A&O-udvalget ved NUM 
Der refereres ikke fra bestyrelsens drøftelse af sagen, men en enig bestyrelse besluttede, at 
indbringe spørgsmålet om, hvorvidt Bueskydning Danmarks Amatør- og Ordensudvalg kan behandle 
henvendelsen, for DIFs appeludvalg.  

- Ranglister 
Morten har fået en henvendelse fra et medlem, som tilbyder at udarbejde ranglister og top-ti-
oversigter. Det er uklart præcist, hvad der menes, idet forbundet allerede fører en rangliste. Morten 
søger for at få uddybet henvendelsen, sådan at bestyrelsen kan tage emnet op igen ved mødet i 
januar.  

- NUM 2022 i DK 
Udsættes til næste møde.  

 
7 Forbundsmødet 2020 
 Indkomne forslag 
 Der er kun indkommet et forslag.  
 
8 Andre emner 

Morten orienterede om den planlagte kontingentworkshop i januar. Morten og Eva samler en række 
personer - både bestyrelsesmedlemmer og skytter for at drøfte kontingentstruktur.  

 
9  Bordet rundt, eventuelt 
 Næste møde holdes den 11. januar 2020 på Fyn. 
 


