
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 21. april 2021 – Afholdt via TEAMS 
 
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: Kenn Romme (referent) (KR) 
 
Forbundsmøde den 9. maj 
Vi kan ikke afvikle mødet fysisk grundet Covid-19 restriktioner for forsamlinger. Vi er i gennemsnit godt 100 
mennesker samlet til forbundsmødet i Bueskydning Danmark.  
Bestyrelsen diskuterede fordele/ulemper ved udskydelser og afvikling online i stedet for fysisk møde. Et 
fysisk forbundsmøde kan først afvikles den 20. juni 2021. 
 
En samlet bestyrelse traf beslutning om afvikling af forbundsmøde som et onlinemøde den 9. maj 2021, kl. 
10.00. DIF har en online løsning, hvor det bl.a. er muligt at afvikle hemmelige afstemninger via systemet. Det 
undersøges om DIF har en dirigent som kan bruges.  
De emner som bestyrelsen kunne tænke sig en dybere debat med deltagerne om, udskydes til behandling på 
formandsmødet, som afvikles som fysisk møde i løbet af efteråret 2021.  
 
Økonomi 
Orientering fra EK omkring negativ rente. 
Bueskydning Danmark har pt. ca. 2.8 million kr. indestående.  
Ca. 1 million kr. i sikring i egenkapital (shot down dækning), og 1.8 million kr. afsat til årets drift. Cashflowet 
er meget ujævnt, både kontingentindbetalinger og eksterne midler kommer i store klumper, og der er et vist 
likviditetsbehov, som topper i sommermånederne.  
Vi kommer givetvis til at betale negativ rente for alt over 100.000,- kr., og pt vil det udgøre en udgift på 
mellem 15.000-20.000 kr. pr. år. 
EK har holdt møde med Nordea i dag for at drøfte løsningsmodeller og risikoprofiler og 
investeringshorisonter. Det skal undersøges, hvordan DIF stiller sig i forhold til forbundets ageren. Hun har 
også søgt rådgivning hos Rolf Lind, som har været meget behjælpelig.    
 
Strategiplan 2022-2025 
Der er lagt en procesplan for arbejdet med den strategi 2022-2025 frem imod deadline på indlevering af spor 
til DIF (senest 1. maj 2021) 
Vi mangler at få godkendt spor 4, som indeholder talent- og elitearbejde.   
 
Der er i øjeblikket en del forstyrrende ting, som Kenn har måtte tage sig af. 
Her rigtig meget internationale turneringer og OL-forberedelse for Maja og evt. dameholdet. 
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Orientering omkring vores dialog med DIF omkring udfordringer med DGI-samarbejdet 
Bueskydning Danmarks forretningsudvalg + Kenn Romme, har afholdt møde med DIF’s administrative ledelse 
i udviklingsafdelingen. Udfaldet af mødet blev, at DIF’s administration tager fat i DGI’s administrativ ledelse 
for at få gang i forhandlingsprocessen imellem Bueskydning Danmark og DGI-skydning igen. Vi håber på en 
bedre afklaring/status, inden Bueskydning Danmarks forbundsmøde den 9. maj 2021.  
 
Diverse 
Christina Fogtmann er startet i en 4-ugers virksomhedspraktik pr. 15. april 2021. Hun skal arbejde på 
ungdomskonferencen i projektformat.  
 
MHN har afviklet møder med Sport Event Danmark og Destination Fyn. Vi kommer ikke til at byde på 
afvikling af skive VM2025. Det kan komme i spil, at vi kan byde på større bue-events (VM, World Cup) i 2027.  
 Afvikling af t 3D VM i 2025 falder ikke inden for arrangementer, som har Sport Event Danmarks interesse. 
Det er ikke stort nok. 3-kants kommunerne (Vejle, Kolding, Fredericia) kunne godt være interesseret i den 
afvikling.  
 
DIF har udsat DIF årsmødet til 19. juni 2021.  
 
Bjarne Strandby var til stede ved 3D stævnet i Genner Hoel. Han talte lidt med deltagerne omkring SoMe 
opslag fra eks. 3D stævner. Han opfordrede deltagere/arrangører til at sende ind til forbundet til 
offentliggørelse på forbundets platforme.  
 
TO og EK har haft redaktionsmøde med Jeanette (redaktør på buemagasinet). Arbejdet med at samle indhold 
til det kommende magasin er godt i gang.  
 
Afholdelse af forbundets 80-års fødselsdag skal drøftes. Der kommer oplæg fra Astrid. 
 
Afvikling af NUM 2021 er aftalt til afvikling i Vordingborg. Dagen kommer til at indeholde 
kvalifikationsskydning og flere sociale aktiviteter. Det skal lige koordineres med de øvrige nordiske lande, 
hvornår de forventer at være færdige med skydning. Invitation udsendes primo maj 2021. EK tager fat i 
Island for at få afklaring på den lokale tidsplan.  


