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Referat af bestyrelsesmøde d. 5. juni 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:

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

Astrid Carstensen (referent) (AC)

DAGSORDEN
Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Referat af tidligere møde blev formelt godkendt
F.U.
Ingen møder siden sidst
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Tages løbende
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
19. juni er der årsmøde i DIF, og der er valg til formandsposten. Kandidater er de to
næstformænd Hans Natorp og Thomas Bach. Bueskydning Danmark har to stemmer til
valget, og beslutter først efter valgdebatten den 18. juni, hvor krydset skal sættes. Der
skal også vælges en næstformand og en række menige bestyrelsesmedlemmer ved
årsmødet.
DIF har suspenderet deres initiativpulje for at se hvor mange penge, der skal buges for
at starte idrætten op efter Corona. Mange idrætter oplever, at medlemmerne er svære
at trække tilbage til foreningen og til træning efter den seneste nedlukning.
Team Danmark
Intet at bemærke
World Archery
Der er kongres i USA i september i forbindelse med VM og World Cup finalen. Det er
uafklaret om vi deltager og i givet fald, hvem der deltager.
World Archery Europe og World Archery Nordic
Kongres i World Archery Europe holdes den 11. juni online.
Andet
Bestyrelsen drøftede det seneste udspil fra DGI, og der var enighed om ikke at
fortsætte ad den vej, som DIFs administration har foreslået, hvor der skal holdes flere
møder. Bueskydning Danmark deltager gerne i velforberedte møder med et klart
formål, men vi ser ikke, at den nuværende aktivitet bærer den vej. Morten har

bestyrelsens opbakning til at følge den aftalte linje og takke nej til yderligere møder
medmindre formålet ændres.
Bestyrelsen drøftede i stedet, hvilke tiltag der skal gøres for at styrke Bueskydning
Danmark, og hvordan vi skal finde os til rette i den nye situation, hvor vi har en direkte
konkurrent. Herunder naturligvis også, hvordan både klubber og forbund bedst klædes
på. Vi skal øge loyaliteten og styrke synligheden.
Bestyrelsen drøftede hvad Bueskydning Danmark skal gøre for at promovere sig selv og
det gode sammenhold, der er mellem klubberne i Bueskydning Danmark?
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Alle medlemmer skal vide, at de er en del af Bueskydning Danmark.
Oprettelse af Bueskydning Danmark merchandise webshop, hvor det bliver
muligt af købe diverse varer med Bueskydning Danmark logo.
Øget Pr-indsats ”Hvad betyder det for dig at din klub er medlem af
Bueskydning Danmark”
Opfordre klubber til at afvikle stævner, der ikke er WA-godkendt. Det kan
tiltrække andre målgrupper end dem der deltager i stævner i dag.
Afholdelse af workshop i efteråret – ”Innovation, synlighed og konkurrence i
Bueskydning Danmark?”

Efter Forbundsmødet blev Bueskydning Danmark kontaktet og gjort opmærksom på en
klub, som har differenceret medlemskab i forhold til, om man ønsker at betale til
Bueskydning Danmark. Det er ikke tilladt. Når man som klub er medlem af Bueskydning
Danmark, så er det alle medlemmer, der er omfattet af medlemskabet. Klubben og
Bueskydning Danmark er i en god dialog om at finde en fælles løsning.
Strategiarbejde
DIF-administrationen er i gang med at udarbejde administrative indstillinger for alle
forbunds strategiaftaler til DIF’s bestyrelse. Det forventes deres indstilling udsendes
den 21. juni. Forbundene har mulighed for at lave et skriftligt høringssvar senest 8.
august.
Magasinet
Næste nr. af magasinet BUESKYDNING er lige på trapperne.
Økonomi
Perioderegnskab / Budgetopfølgning
Gennemgang af perioderegnskab og budgetopfølgning:
Lavere forventet indtægter på bl.a. kurser, medlemskontingent og skydemærker pga.
manglende aktivitet.
Vi bruger færre penge end forventet pga. lavere aktivitet pga. COVID-19.
Mange eliteudgifter skal afholdes nu pga. de mange internationale stævner
Sponsorer
Sponsorarbejde – Danage er ikke hovedsponsor af Bueskydning Danmark, hvordan får
vi en ny hovedsponsor?
Der er en mulighed for bue forhandlere at stille en bod op til NUM 2021 mod en
betaling på 1.000 kr.
Til danske mesterskaber og NUM vil det fra 2022 blive en del af mesterskabskontrakten, at det kun er forhandlere, der annoncerer i magasinet BUESKYDNING, som
har mulighed for at stille en stand op.
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Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
EM – Vi går ind i en rigtig spændende finale weekend med deltagelse i fire
medaljekampe.
World Cup 3 i Paris fylder rigtig meget, fordi der er mulighed for at kvalificere recurve
hold til OL – Der har været en del palauer angående de franske Corona regler for
indrejse og karantæne, men der er nu fundet en løsning, og bueskytter har
ekstraordinært fået en dispensation fra den franske stat.
Team Danmark har ansat en ny Sportsdirektør. Lars Balle Christensen som tidligere har
været Bueskydning Danmarks konsulent.
Der bliver brugt enormt meget tid på diverse Corona retningslinjer i forhold til de
internationale stævnerne
Breddeafdelingen
Bueskydning Danmark træneruddannelse er åben igen og de første kurser er i
kalenderen.
Buernes Dag 2021 – 21 klubber er tilmeldt (5. juni), det højest antal i den tid, vi har
afviklet Buernes Dag.
Mange klubber er tilbageholdende i forhold til udviklingsarbejde og nye ting. Lige nu er
fokus på at få skudt en masse med bue og trække sine medlemmer tilbage i klubben
efter nedlukningen.
Sommerskydning – 137 skytter er tilmeldt fra 15 forskellige klubber. Det er en 10
dobling fra sidste år.
Der er kommet et nyt online stævne univers på Bueskydning Danmarks hjemmeside
med inspiration til 6 forskellige nye stævneformer.
Lovudvalget
Lovudvalget er ved at implementere de nye vedtaget regler fra Forbundsmødet.
Dommerudvalget
Dommerkursus flyttet til efteråret (5.-7. november).
Andet
Landsholdstøj – Der er et udkast klar til det nye landsholdstøj for den kommende
sæson, mangler små småjusteringer.
Det vil blive præsenteret for skytterepræsentanter snarest.
Forbundsmøde 2022
Der afholdes indendørs ungdoms DM i Hillerød den 26. marts, hvor der var planlagt
Forbundsmøde. Derfor bliver forbundsmødet flyttet til weekenden efter, lørdag eller
søndag afhængig af Dyrehaverunden.
Formandsmøde bliver den 31. oktober 2021
Andre emner
Der kommer referat fra Forbundsmødet i den kommende uge.
Bordet rundt, eventuelt
Næste bestyrelsesmøde der den 22. august 2021.
Afhængigt af udviklingen omkring DGI kan der blive behov for et hurtigt aftenmøde.

Referent:

Astrid Carstensen

