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REFERAT 

 

1 Udsendte referater  

1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  

 Ingen bemærkninger  

1.2 F.U.  

   

1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  

 Ingen bemærkninger   

2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  

 Budgetmøde 2021 – afholdes den 8.-9. oktober  

 Der skal diskuteres fremtidige medlemstyper og medlemsforhold generelt for 
idrætten. Morten går på talerstolen for at adressere vores udfordringer omkring 
DGI. Morten har forberedt en kort og præcis tale. Morten vil foreslå, at DIF i 
fremtiden tydeliggør, hvilke idrætter der er i samarbejde med DGI. 

 

2.2 TD  

 Orientering om forløbet op til afbrydelsen af samarbejdsaftalen med 
Bueskydning Danmark. Hvad er vores muligheder nu? 

 

 TD har opsagt samarbejde med Bueskydning Danmark pr. 31.12.2021. På et 
ekstraordinært styregruppemøde med Team Danmark i Idrættens Hus, gjorde TD 
rede for grundlaget for deres beslutning. BD stillede sig stærkt kritisk overfor 
flere af argumenterne.  
På mødet italesatte vi også den meget kritiske situation, som de satte forbundet 
og satsningsskytter i. TD har lovet, at man gerne vil kigge på overgangsløsninger 
som kan hjælpe TD indplacerede skytter godt videre (fx: support på 
sportspsykologi og uddannelse). 
Eva præsenterede et første budgetudkast hvor indtægterne nu fjernet og 
konsekvensmarkeret. I den kommende tid skal der træffes beslutninger om, 
hvilken retning vi skal gå, og hvordan den økonomiske ramme skal være.  
Der blev drøftet lidt forskellige modeller for besparelser og ekstra indtægter for 
det kommende budget. 
Der afvikles møde med DIF fredag 08.10.2021 som skal afklare rammerne for DIF 
strategisk aftale 2022-2025. Den tidligere aftale er lavet med et grundlag regnet 
på aftale imellem TD og BD. Når den strategiske økonomiske ramme er fastlagt, 
kan der laves et samlet konsekvensbudget.  
Eva laver forskellige budgetscenarier for budget 2022, som bestyrelsen kan 
drøfte.  

 



2.3 World Archery  

 Kongres  

   

2.4 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 Morten blev syg, og måtte deltage på en onlineforbindelse i stedet. Forslaget 
omkring Barbues indlemmelse på VM programmet blev desværre stemt ned.  
Den svenske præsident blev valgt ind i WA bestyrelsen.   
Der kommer en ny strategisk plan fra WA. Den blev kort præsenteret på 
kongressen. WA vil meget gerne øge PR indsatsen for de bedste skytter, så man 
får nogle ”superstars” i sporten.  

 

   

2.5 Andet  

 DGI – orientering om møde med Hans og Kenneth fra DIF  

 Morten har afholdt møde med Hans Natorp og Kenneth Plummer. DIF foreslår at 
Bueskydning Danmark kommer med et forslag, til hvordan breddearbejdet 
styrkes og udvikles. Ud fra det, skal vi indlevere en ansøgning til initiativpuljen på 
yderligere støtte.   

 

 Jan Jager har deltaget i et par valgmøder på FYN, hvor der har der været kritik af 
DGI og samarbejdet omkring Bevæg dig for livet.   
 
Fredag holder Morten og Eva møde med Parasport Danmark om muligt 
samarbejde.  

 

3 Strategiarbejde  

 Vi skal have revideret vores strategiplaner som konsekvens af bortfaldet af TD-
støtte.  

 

   

4 Magasinet/Kommunikationstrategi  

4.1 Nyt magasin på vej.   

4.2   

5 Kassereren  

5.1 Perioderegnskab/budgetopfølgning  

 Gennemgang af perioderegnskab og budgetopfølgning  

 Vedtagelse: Budgetopfølgning udsendes kvartalsvis til bestyrelsen i stedet for 
månedsvis. Der vil fortsat blive fulgt op på budgettet ved b-møder.  

 

   

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteudvalget  

 Generel orientering  

 Orientering fra resultater fra VM2021 og World Cup Finale 2021. 
Compoundskytterne lå helt i top både på dame og herresiden!  

 

 Gennemgang af grundlaget for udtagelseskrav til inde EM for barbue blev givet, 
og det blev forklaret, hvorfor udtagelseskravet ligger hvor det gør – et sted som 
nogle har udtrykt, at de synes, er meget højt.  

 

  



6.2 Breddeudvalget  

 Generel orientering   

 Bredden følger driften tilrettelagt ud fra Strategisk aftale med DIF.  

 Det er vanskeligt at få tilmeldinger til aktiviteter. Hverken tilmeldinger til træner- 
eller dommerkurser ser lovende ud.  

 

 Buernes Dag 2021 er afviklet med rekord mange tilmeldte klubber, og med et 
meget tilfredsstillende besøgstal generelt set.  

 

 Sommerskydning er afviklet med stor succes. AC bruger forholdsvis meget tid på 
administrationen af det, og det skal der findes en løsning på.  
Combat Archery: Alle stævner er aflyst. Klubberne har svært ved at løbe det i 
gang igen efter Covid-19. Nyhed er udsendt på hjemmeside.  
Certificeringsprocessen løber fortsat for de klubber som er i gang med dette.  
Udviklingsseminar for forbundets trænere og instruktører bliver afviklet i 
weekenden 16-17. oktober 2021. 

 

6.3 Lovudvalget  

 Der er i dag udsendt nyt lovkompleks.    

 

6.4 Dommerudvalget  

   

6.5 Andet  

 Henvendelse i WA, omkring interesse for afholdelse af internationale bueevent i 
Danmark: World cup serie 24, 25 & 26, samt et VM2025 – Der kommer ny 
kontaktperson i Sport Event Danmark, da den nuværende medarbejder stopper 
til november. Vi afventer ny ansættelse. 

 

   

 Wall of fame (Eva/Jan):  
Der er kommet et oplæg til rammer og retningslinjer for WoF og for et udvalg 
som står for arbejdet. Bestyrelsen debatterede retningslinjerne, og Eva retter til  

 

 Opfordring til at bestyrelsens medlemmer får klaret de sidste klubsamtaler  

   

 Medlemssystem: Der er afsat midler til udvikling af systemet, som er vedtaget på 
et forbundsmøde.  

 

  

7 Forbundsmødet  2022  

   

8 Andre emner  

   

9 Bordet rundt, eventuelt  

 Næste møde: Online møde den 21. oktober 2021, kl. 18.00   

 
 


