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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)
Tomas Jensen (TJ)
Fra sekretariatet:
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Kenn Romme (referent) (KR)

DAGSORDEN
Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Referat af tidligere møde blev formelt godkendt
F.U.
Ingen møder siden sidst
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Ingen bemærkninger
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
Morten har deltaget i et forbunds-formandsmøde i DIF, afviklet i Tivoli. Der blev
informeret om DIF´s arbejde omkring retningslinjer for idrætten i forhold til Covid-19
retningslinjer. Der blev også orienteret om den kommende plan for strategi 2022-2025.
I DIF´s politiske program er der bl.a. fokus på diversitet i idrættens ledelse. Her har DIF
vedtaget et strategisk punkt som siger, at der fra 2022 skal være mindst 30% kvinder
repræsenteret i bestyrelser i det enkelte specialforbund. Hvis forbundene ikke lever op til
denne forpligtelse, vil der være risiko for at det har indflydelse på den økonomiske støtte
tilført forbundet via strategiaftalen. Det medførte en del debat på mødet. Bueskydning
Danmark lever allerede op til forpligtelsen, men skal selvfølgelig være opmærksom på
den ved fremtidige valg.
Dialogmøde I DIF – Høring af udkast til ny elitelov
Henny, Eva og Kenn deltog fra BD. Mødet blev en længere redegørelse fra Team Danmark
for den kritik/mistillid som Team Danmark har oplevet fra nogle specialforbund, via den
danske presse. På mødet blev der fremlagt udkastet til ny elitelov, som gennemgående er
en præcisering af eksisterende praksis, samt vedtagelsen af en ny instans med fokus på
atleters trivsel i eliteidræt.
World Archery
WA er indtrådt i et internationalt e-sportsnetværk. I første omgang afventer WA
udviklingen af E-sport, inden de tager stilling til aktiviteter og tiltag.
World Archery Europe og World Archery Nordic
Ingen bemærkninger
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Andet
Orientering fra mødet med DGI Skydning: Morten Holm og Jan Jager har deltaget i et
møde med DGI Skydning ved Lars Høgh, Henrik S. Møller og Martin Højsgaard. Oplægget
for 3 år siden var et samarbejde imellem DGI og BD. Dette er DGI nu ikke interesseret i.
DGI ønsker at have fokus på egen udvikling af tiltag inden for bueskydning. Bestyrelsen
sender en info-mail ud til BD’s medlemsklubber, hvor status på samarbejdet bliver
omdrejningspunktet.
Det skal undersøges, hvad det koster at lave en designlinje på tøj og evt. merchandise, til
salg via Shoppen i Cph. Run Shop. Idegrundlag til en grafisk linje kunne indeholde
elementer fra bueskydning, BD-logo, ”DIF-flammen” og Dannebrog.
Der udsendes en forespørgsel til forbundets medlemmerne, hvor vi søger ”ide-forslag” til
grafisk design på ny forbundstrøje. Anvendte forslag belønnes med en bluse i det nye
design.
Strategiarbejde 2022 - 2025
Drøftelse af den politiske prioritering i vores strategiarbejde på baggrund af DIFs politiske
program. Første idegrundlag til indhold blev drøftet.
Morten Holm, Kenn Romme og Astrid Carstensen har deltaget i planlægningsmøde med
DIF. Der er vedtaget en arbejdsplan for udarbejdelse af strategiplaner, hvor deadline for
indlevering af strategiske spor og økonomisk ramme til DIF er sat til 1. december 2020.
Magasinet / Kommunikationsstrategi
Der mangler en tovholder fra bestyrelsen kommunikation i forbundet. Vi har sat gang
arbejdet ud fra den vedtagne kommunikationsstrategi. Lige pt. køres der en proces
omkring hjemmesiden som skal opdateres. Morten Holm og Bjarne Strandby løfter
fremadrettet det politiske ansvar.
Drøftelse af produktionen af magasinet. Tidligere redaktør Jakob Wärme er stadig
tilknyttet EURO2020 og kan derfor ikke tage opgaven. Morten Holm arbejder videre med
grafisk løsning, samt mulighederne for at tilknytte en ansvarshavende redaktør. Bladet
udkommer ikke til oktober 2020.
Økonomi
Perioderegnskab / Budgetopfølgning
Gennemgang af perioderegnskab og budgetopfølgning – Vi er foran budget på stort set
alle omkostningsposter. Dette bunder i det noget atypiske år vi har, grundet Covid-19.
Der var ingen spørgsmål til budgetopfølgningen.
Budget 2021 – De ansvarshavendes deadline for indlevering af budgetforslag til budget
2021 er 30. september 2020. Udgangspunkt bør tages i regnskab 2019, da 2020 er et
noget atypisk år. Dog med det forbehold, at omkostningsniveauet i 2019 var højere, end
det kan forventes at være i 2021.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Udtagelseskrav udsendt.
Masterplan 2021 første udkast til indlevering til arbejdsgruppemøde den 16. september
2020.
Breddeafdelingen
8 klubber er med i Bueskolen!
Status på Skole OL: 9 klubber har tilmeldt sig. Vi har åbnet for tilmelding meget tidligere
på sæsonen i forhold til øvrige år.
20 klubber var tilmeldt Buernes Dag! – Meget positive feedback fra klubberne.
Run Archery er blevet afviklet i Esbjerg. Spændende nyt koncept, og ved afviklingen er vi
blevet klogere på hvor der er ”kanter” som skal slibes til.
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Der er indbudt til 2 indledende stævner til Combat Archery (Viborg & Sorø). Der afvikles
både senior og ungdomsrække. Finalestævnet afvikles i Aarhus i november 2020.
Lovudvalget
Der er endnu ikke kommet opdatering på lovkomplekset. (Er efterfølgende blevet
udsendt)
Dommerudvalget
Indsatsen fortsættes omkring aspirantordningen.
Følgende vendes på formandsmødet: Retningslinjer for påsættelser til aftenstævner.
Indsatsen fastholdes. Der åbnes for påsætning til klubstævner/aftenstævner hvor
minimum 3 klubber og 30 skytter deltager. Dommerudvalget skal definere grænsen for
hvornår 2. dommer skal påsættes det pågældende stævne. Påsættelsen gælder for
stævner som er meldt til stævnekalenderen indenfor gældende frist. JJ, TJ & HJ laver
oplæg.
Andet
Forbundets 3D baner – status: Intet svar på ansøgningen fra Friluftsrådet. K2 banen har
fået ny kontaktperson.
Bjarne har snakket med klubben i Nr. Snede. Der er udfordringer med lukning af nogle af
målene, grundet hagl-nedfald. BL sætter et møde op med baneudlejer, med henblik på ny
aftale på leje af banen.
Forslag til anvendelse af årets forbundsprisen (100.000 kr.): Startsæt pris: kr. 10.000,- pr.
sæt inklusiv 6 buer. Ikke endeligt besluttet!
Arbejde med etablering af ny forbundshjemmeside. Der indhentes tilbud fra
konsulentvirksomheder til design og etablering.
Etablering af ny 3D banen på Fyn. Beslutningen afventer en fondsansøgning i
friluftsrådet, hvis bevilling er fundamentet for etableringen af banen.
Håndtering af betalingsmodul på medlemssystemet. Der er både etablerings- og
abonnement pris tilknyttet sådan en løsning. Vi ser også på en udvidelse af
medlemssystemet med en integration til ianseo til stævnetilmelding.
Formandsmødet 24. oktober 2020 - Formandsmødet afvikles som online-møde grundet
de aktuelle Covid-19 restriktioner. Dagsorden: DGI, Corona, Workshop om traditionelle
stævner udskydes.
Afvikling af DM. Hvem skal kunne deltage? Skal der indføres kval-point krav,
aldersbegrænsning eller andre forhold omkring deltagelse? – Drøftelsen hensat til
forbundsmøde.
Der er fejl i IANSEO på afstand for barbue. Det skal ændres til 50 M i WA. Der rettes
henvendelse til Karsten Weikop
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Vi mangler Bueskydning Danmarks overordnede hovedstrategi. Der bliver lavet
elitestrategi, kommunikationsstrategi og udviklingsstrategi (del-strategier) som ikke taler
ind i en overordnet strategi. Det har vi behov for at få gennemarbejdet. Eva arbejder på
at få en ekstern konsulent tilknyttet sådan et forløb.
Forbundsmøde 2021
Ingen bemærkninger
Andre emner
Bordet rundt, eventuelt
Næste møde: 14 november 2020

