Referat af bestyrelsesmøde d. 16. januar – Afholdt via TEAMS

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
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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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Astrid Carstensen (under behandling af budget og orientering om DGI)
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
Corona restriktioner:
Der kommer løbende orientering fra DIF om resultatet af de politiske forhandlinger,
som DIF har med Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen på vegne af hele idrætten.
Bueskydning Danmark opdaterer løbende egen hjemmeside med oplysninger og
henstiller til, at alle medlemmer fortsat overholder restriktionerne.
Specialforbundene er indkaldt til et stort orienteringsmøde i DIF den 25. januar 2021
med nuværende status og forventelig udvikling.
BD opsætter et onlinemøde for forbundets foreninger den 27. januar 2021, hvor
foreningerne orienteres om nyhederne på baggrund af mødet den 25. Invitation bliver
udsendt til klubberne og via www.bueskydningdanmark.dk
Team Danmark
Ingen bemærkninger
World Archery
Beslutningen om afvikling af VM 2025 i Nyborg udskydes grundet evt. renovering af
Nyborg Slot. Der er risiko for, at der kommer til at være igangværende byggearbejder
der, hvor vi forventer at have nogle af aktiviteterne. Budgetlægning og forhandlinger
fortsættes.
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World Archery Europe og World Archery Nordic
NUM 2021 – sammen hver for sig, vi skal ikke til Sverige!
Deltagerlandene har drøftet, om NUM kan gennemføres, eller om der er behov for at
afvikle NUM under andre rammer. Indstillingen til bestyrelsen er, at NUM afvikles i
eget land således, at alle afvikler samtidig, men altså kun med danske skytter i
Danmark. Der bliver ingen finaleskydning, men runder af 72 pile. Omkring NUM vil der
blive afviklet en række sideaktiviteter, således at vi får et festligt arrangement som –
om muligt strækker sig over hele weekenden
Rammen afhænger af gældende covid‐19 restriktioner på dette tidspunkt.
Bueskydning Danmark orienterer om ovenstående igen på onlinemødet den 27. januar
2021 og søger etablering af en arbejdsgruppe for NUM 2021.
Nordisk møde 2021 den 20. februar 2021 afvikles som Onlinemøde og Morten og Eva
deltager.
Andet
Mødet med DGI den 11. januar:
Mødet blev afviklet online med deltagelse af Morten Holm, Jan Jager og Eva Kartholm
fra Bueskydning Danmark.
DGI fastholder interessen for at indgå i et samarbejde med Bueskydning Danmark, men
byder ikke umiddelbart ind med interesse for de konkrete forslag, som BD stiller. Det
er heller ikke oplevelsen af DGI selv bringer konkrete forslag til forhandlingsbordet.
Der er aftalt nyt møde imellem BD og DGI den 13. marts 2021.
Bestyrelsen drøftede holdninger til den fremtidige proces og mål for et evt.
samarbejde. BD ønsker deltagelse på mødet fra Kenneth Plummer (DIF), hvad Kenneth
Plummer har accepteret, samt en dagsorden forud for mødet, som indikerer
samarbejdsinitiativer til drøftelse.
DIFs politiske ledelse er blevet orienteret om status efter mødet den 11. januar 2021.
På Politisk topmøde imellem DIF og DGI den 15. januar 2021 er problemstillingen
blevet vendt. Konklusionen fra det møde er en afventning på udfaldet af mødet den
13. marts 2021.
Spørgsmål til Tomas fra forening: Kan man dele klubbens medlemmer op i DGI‐
medlemmer og Bueskydning Danmark medlemmer, hvis klubben er medlem af begge
organisationer?
Svar: Nej det kan man ikke. Klubben er medlem af Bueskydning Danmark, og dermed
skal alle klubbens medlemmer omfattes af klubbens BD‐medlemskab. Hermed kan de
så benytte sig af forbundets aftaler, service og aktiviteter.
Strategiarbejde
Overordnet oplæg til strategi 2022‐2025 er indleveret til DIF til behandling ultimo
januar/primo februar 2021.
Magasinet / Kommunikationsstrategi
Evaluering af første nummer på Magasinet BUESKYDNING
Bestyrelsen er meget tilfreds med udtryk og indhold af det første magasin.
Der er kommet lidt henvendelser om rammen for magasinet og platform for online‐
hosting. Det er taget til efterretning i det fremtidige arbejde med magasinet. Eva
understreger dog, at magasinet skal hvile i sig selv, og at der ikke som udgangspunkt
tilføres midler.
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Økonomi
Perioderegnskab / Budgetopfølgning
Gennemgang af perioderegnskab og budgetopfølgning
Eva understreger, at der er tale om et perioderegnskab pr. 31.12.2020 og ikke et
egentligt årsregnskab. Der mangler fortsat reguleringer (fx feriepenge), hensættelser
m.v.
Status pr. 31.12.2020: DIF‐ og TD‐tilskud er som forventet.
Indtægter: Kontingent falder med 10% i forhold til budget. Vi mangler indtægter på
annoncer på magasinet.
Udgifter: Små afvigelser grundet nedsat eller manglende gennemførelse af aktiviteter.
Breddeudgifter ligger næsten 400.000,‐ under budget, grundet aktivitetsnedgang på
grund af covid‐19.
Eliteudgifter: Internationale udgifter er udtryk for konvertering af rejseudgifter, til
trænings‐ og samlingsudgifter i DK.
Budget 2021 – vedtagelse
Bestyrelsen gennemgik forslag til budget 2021. Med få faldne bemærkninger
vedrørende eliteudgifter, som skal omfordeles lidt, er budget 2021 godkendt.
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Orientering om ny kontoplan
Ny kontoplan vedtaget, ud fra en mere restriktiv og simpel kontoplan. Dette giver
mulighed for en bedre regnskabsrapportering med mulighed for træk på tværs af
konti. Der er til bestyrelsen udsendt et ”bro” dokument, som viser vejen fra gammel
kontoplan til ny.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Generel orientering
Afventer udmeldinger fra WA & WAE på afvikling af internationale stævner.
Oplæg til tilknytning af Johan Weiss som konsulent frem imod OL 2021.
Breddeafdelingen
Generel orientering
Pt. umuligt at afvikle bredde‐ og udviklingsorienterede aktiviteter grundet covid‐19.
Online kurser sat i kalenderen i januar og februar 2021.
Lovudvalget
Ingen bemærkninger
Dommerudvalget
Dommerkursus – Flyttet til marts 2021 grundet restriktionerne for covid‐19. Så det er
stadig muligt at tilmelde sig kurset og blive dommer.
Andet
Forbundets 3D baner – status
Banen på Frøbjerg står stort set klar til at åbne. Der skal ske en løbende udskiftning af
de dyr som pt. står på banen. De er lidt slidt. Vi har afventet beslutning fra et par fonde
på ansøgninger til etablering. Alle ansøgninger er desværre blevet afslået.
K2 banen rundt om ”stenen” er opsagt. Banen flytter til nabogrunden, som er bedre
egnet til 3D skydning. Arbejdsgruppen yder en stor indsats med arbejdet omkring
banen, og den fortsatte etablering af ny bane.
Nr. Snede banen er lukket.
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DM2021 inde: MH har modtaget skrivelse fra Silkeborg IF Bueskydning med bekymring
om afvikling af DM grundet covid‐19.
Bestyrelsen drøftede alternative muligheder for afvikling, og deler i øvrigt bekymringen
omkring afviklingen og den risiko, der er forbundet med dette. En enig bestyrelse
besluttede derfor at aflyse DM2021 indendørs.
Forbundsmøde 2021
Første udsendelse i uge 3
Mødet er planlagt til afvikling den 10. april 2021
Klaus Lykkebæk er blevet spurgt til posten i lovudvalget og har accepteret.
MH genopstiller til formandsposten.
Alternativ dato: 9. maj 2021 (DIF har årsmøde den 8. maj 2021). Bestyrelsen ønsker at
afvikle et fysisk møde.
Andre emner
MHN
TIK søger på inde DM 2022 senior (5‐6. marts)
Aabenraa søger på ude DM 2022 Master
Aabenraa afvikling er bevilget.
Afvikling af inde DM Senior 2022. Silkeborg høres.
Bordet rundt, eventuelt
Næste møde: 20. marts 2021
MHN
Plan for kommende bestyrelsesmøder i 2021 fremsendes til bestyrelsen.

