
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 

 
Referat af bestyrelsesmøde d. 11. januar 2020 

  
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 Olesen (MO) 
     

Fra sekretariatet: Kenn Romme (KR) 
  Helle Jakobsen (referent) (HJ) 
   

Afbud:  Peter Bundsgaard (PB) 
 

 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 DIF’s formandsmøde. Den nye støttestruktur skulle evalueres – med 
henblik på vedtagelse til efteråret. 
Derudover vil DIF foretage en mindre ændring i deres administrative struktur og 
opretter et ledelsessekretariat, hvor de placerer en række tværgående opgaver fra de 
øvrige afdelinger: Ledelsesbetjening, analysevirksomhed, det digitale, juridisk 
rådgivning samt programledelsen for Bevæg Dig For Livet. Rasmus Lyhne Ibsen er fra 1. 
januar chef for denne afdeling. 

 

2.2 Team Danmark  

 Intet at bemærke  

2.3 World Archery  

 Vi afventer de endelige regler for barbuer.  

2.4 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 WAE – Klaus Lykkebæk repræsenterer forbundet ved kongressen.  
WAN – På det kommende nordiske møde skal der diskuteres klubudvikling, Combat 
Archery, NUM, Ianseo mm. Vi sender 2 repræsentanter - EK og Michael Egestad, 
Frederiksværk  
Bestyrelsen drøftede at opfordre til fysisk møde hver andet år – og Skype møde det 
andet. Der var opbakning til sådan et forslag, som EK arbejder videre med.  

 
 

EK 
 
 

EK 

2.5 Andet  

 Intet at bemærke  
  

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 



 

3 Strategiarbejde  

 Der har været afholdt strategievalueringsmøde med DIF i december. Trods en meget 
ambitiøs strategiplan opfylder vi vores statusmål – og DIF er meget tilfredse. Vi har 
enkelte røde punkter, men det skyldes udelukkende, at punkterne efter aftale med DIF 
er udsat til 2020. 

 

4 Magasinet / Kommunikationsstrategi  

 EK rykkede de respektive ansvarlige for status på oprydning på hjemmeside. 
Der arbejdes videre på et halvårligt Magasin, der udgives elektronisk – men med 
mulighed for print-on-demand. 
Der overvejes at finde en SoMe-redaktør, der skal have styr på vores nyheds flow – evt. 
studentermedarbejder eller praktikant. 
Det er desuden drøftet, om det er muligt at klikke interesseområder af ved modtagelse 
af nyhedsbreve? 
Kommunikationsudvalget overvejer, hvordan vi skal have sponsorater på hjemmesiden. 
Kigger på best practise og inspiration hos andre specialforbund. 

Best. 
 
 

EK/AC 

5 Økonomi  

5.1 Perioderegnskab / Budgetopfølgning  

 Det foreløbige regnskab for 2020 udviser et lidt større underskud end budgetteret. Det 
skyldes især færre indtægter end budgetteret – samt feriepengehensættelsen efter den 
nye ferielov. 
Budget 2020 er forsat under udarbejdelse – vi skal i gang med 3. revision. Vi skal være 
obs på at vores egenkapital ikke bliver for lille, så vi altid vil være i stand til at dække 
alle udgifter ved en evt. nedlæggelse af Bueskydning Danmark. Ikke at det er aktuelt, 
men det er en god tommelfingerregel for størrelsen af egenkapitalen.  

 

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteafdelingen  

 Der arbejdes videre med elitestrategien. 
Der har været afholdt evalueringsmøder for hhv. ungdom og senior. 
Trænerstatus talentcentre:  
Taastrup – Martin Damsbo og Frederik Sönnichsen. Sasha Rasmussen som føl. 
Holstebro – Bjarne Laursen 
Broby – Patrick Laursen 
Aarhus – Eli Bæk og Patricia Andersen 

 

6.2 Breddeafdelingen  

 HL redegjorde for status i breddeafdelingen.  
Strategi – se ovenfor. De nye mål som sættes i kommende strategi skal måles på, hvad 
vi udbyder, fremfor hvad vi afvikler. 
Eksperimentariet har, i forbindelse med OL, lavet en satsning, som vi er med i. Der vil 
være Skole OL-runder samt periodevis skydning for enkeltpersoner i udstillingperioden. 
Combat Archery – Finalestævne i Vordingborg. MHN deltager. Vi vil ansøge Nordea 
Fonden om tilskud til det fortsatte arbejde. 
Vi kan overveje at søge Friluftsrådet til aktiviteter indenfor 3D 

 

6.3 Lovudvalget  

 Der er modtaget 3 forslag, der vil blive sendt ud til klubberne.  

6.4 Dommerudvalget  

 Intet at bemærke  
  



 

6.5 Andet  

 Status på medlemssystemet. Mange klubber mangler fortsat at registrere sig. HJ sender 
rykker ud til formænd og kasserer. 
Vi har fået tilbud om en forbundsbane på Fyn. Det arbejder vi videre med - i første 
omgang JJ.  

HJ 
 

JJ 

7 Forbundsmøde 2020  

 Opstillinger og lovændringsforslag udsendes snarest til klubberne samt lægges til 
download på hjemmesiden. 
Vi mangler et nyt medlem til Amatør og Ordensudvalget. Vi ser gerne, at der overvejes 
en person med en juridisk baggrund, der ikke har andre poster i forbundet. BS 
undersøger, om han har en egnet person i sit netværk.  

HJ 

8 Andre emner  

   

9 Bordet rundt, eventuelt  

   

 
Næste bestyrelsesmøde sat til 7.3 – i forbindelse med Senior DM i Taastrup. 
 
 
Referent: Helle Jakobsen 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
  


