Bueskydning Danmark bestyrelsesmøde den 24. november 2021 kl. 19
Afholdelse: Teams
Til stede fra bestyrelsen: Morten Holm‐Nielsen, Eva Kartholm, Jan Jager, Hans
Lassen, Henny Jeremiassen, Tomas Jensen, Bjarne Strandby
Fra sekretariatet: Astrid Carstensen og Kenn Romme
Afbud: Maria Olesen, Referat: Kenn Romme
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Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Ingen bemærkninger
F.U.
Ingen bemærkninger
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Ingen bemærkninger
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
Kort referat fra DIF’s orienteringsmøde den 24.11.
DIF har haft besøg af IOC‐præsident Thomas Bak.
Vinter OL i Beijing er på trapperne. Danmark sender et stort hold afsted til
legene. Der kan desværre ikke komme gæster til Vinter OL grundet Covid‐19
restriktioner.
DIF oplever stor bevågenhed på idrættens deltagelse ved bl.a. Vinter OL i Kina,
og VM i fodbold i Qatar. Der bliver ikke tale om boykot af danske atleter ved
internationale arrangementer, med mindre at der er tale om direkte fare ved
deltagelse, eller at der fra Folketingets side besluttes en boykot.
DIFs bestyrelse har lavet ny konstituering. Alle specialforbund har fået ny
kontaktperson, og Bueskydning Danmark har fået Christian Petersen. DIFs
bestyrelse er godt tilfreds med ordningen som fortsættes og afstemmes løbende,
således at det sikres, at vi har samme forventninger til hvad ordningen skal
kunne og indeholde. Bestyrelsesposterne har fået tildelt ”temaer” som matcher
ind i DIFs politiske program.
Udlodningsmidler: Der genereres fint overskud således at idrætten er sikret
finansielt grundlag for tildeling af midler.
Orientering om sag vedr. Dansk Padle Forbund: DIF ønsker at understøtte
padlesporten. Aktiviteten er godkendt igennem Dansk Tennis Forbund.
Padleforbundet har valgt at indbringe DIF til etisk komite, for fejlagtig forvaltning
af DIFs egne love.
Covid‐19 status: Det forventes at der kommer opdateret justering for idrætten,
med ikrafttrædelse MANDAG 29‐11‐2021. Det er forventningen, at alle
foreningsaktiviteter kan fortsætte via gennemførelse/overholdelse af få

anbefalinger. De nye retningslinjer og anbefalinger meldes ud til alle foreninger
så snart det er klart. DIF genindfører Corona‐taskforce som står klar til at hjælpe
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8. december 2021 afvikles 2. del af dialogmødet om medlemsbegrebet.
7. januar 2022 afvikles DIF Topleder seminar, hvor fokus er på formandsrolle i
Specialforbundet
TD
Ingen bemærkninger.
World Archery
Ingen bemærkninger.
World Archery Europe og World Archery Nordic
Ingen bemærkninger
Andet
Bueskydning Danmark kommer til at lave en indstilling til Årets Fund på Mathias
Fullerton for hans præstationer i 2021
Strategiarbejde
Ingen bemærkninger.
Magasinet/Kommunikation strategi
Sidste redaktionelle rettelser er i gang på det kommende magasin, som bliver
udgivet inden jul.
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Behandling af hovedtræk for budget 2022 – Hvor Eva overordnet fordeler midler
til hovedområder. De ansvarlige for ressortområderne er som ved seneste
budgetproces:
Hans, Astrid og Kenn kigger på bredde
Henny, Jan og Kenn kigger på elite
Bjarne Strandby kigger på 3D og dommer
Morten & Eva kigger på det øvrige
Der mangler stadig små justeringer til DIF strategiske aftale.
Omkostningsniveauet på de 4 spor bør i store træk holdes som de er tænkt.
Vi afventer en melding fra DIF på muligfondsbevilling til talentarbejde.
Grupperne melder en dato ud for hvornår arbejdet kan forventes færdigt.
Efterfølgende behandles det igen på et budgetmøde i bestyrelsen.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
Generel orientering
Eliteudvalget har arbejdet med en plan frem imod OL2024, både for OL‐
satsningen, men også for de øvrige kategorier under talent og eliteskydning i
Bueskydning Danmark.
Eliteplan 2024 er dog afhængig af, at det økonomiske grundlag er på plads. Derved
kan der ikke offentliggøres noget før dette er klaret.
Bunden egenkapital kan komme i spil i forhold til projekter på de kategorier som
midlerne er tildelt. Eva gør opmærksom på, at de endelige beløb først kan
opgøres ved årsafslutningen.
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Breddeudvalget
Generel orientering
Budgetbehandling for området er allerede i gang.
Bueskydning Danmarks Skole OL‐honorar skal fremadrettet dækkes at
aktivitetstilskuddet fra Skole OL, således at fællesudgifter bliver dækket af
fællesindtægten. Der er lavet en ekstraordinær aftale med Skole OL for 2022,
således at de deltagende bueklubber er sikret en fortjeneste.
Træneruddannelsen er i fuld gang igen. Der bliver afviklet kurser i november og
december. Kursuskatalog for 2022 er også allerede i spil.
ATK Bue 2.0 bøger bliver nu sendt i tryk, således at de forudbestilte bøger kan
blive leveret. Det bliver muligt at bestille bøgerne fremadrettet.
Lovudvalget
Nye WA‐regler træder i kraft 15. januar 2022, og 1. marts 2022. Det bliver meldt
ud til dommere og klubber i takt med at man skal tage hensyn til de nye regler.
Der bliver ligeledes orienteret på hjemmeside og i BD’s nyhedsbrev.
Dommerudvalget
Ny dommeruddannelse vedhæftet perspektiv notat. Bestyrelsen bakker op om
forslaget, og det bliver nu sendt til behandling i dommerudvalget efter et par
små korrektioner. Bjarne Strandby har ansvaret fra bestyrelsen.
Der er uddannet 6 nye dommere i efteråret 2021.
Andet
Tildeling af DM udendørs 2022.
Holstebro ønskes tildelt Ungdoms DM. Det stævne var imidlertid tildelt Aalborg.
Jan tager en snak med Holstebro omkring senior DM‐afvikling.
Dispensation for ansøgning af udendørs DM Ungdom 2023, Arcus. Det kræver en
opgradering af klubbens baneanlæg. Ansøgningsfristen fastholdes for ansøgning
til UDM‐afvikling for at tilgodese andre interesserede.
BD har været i dialog med Nr. Snede omkring tildeling af dommere til et stævne
som de ønsker at afvikle sammen med DGI. BD har givet afslag på deres
henvendelse.
Hvilke stævner kan ligge i BD stævnekalender. Når aktiviteter bliver lagt ind som
stævner, er det fordi forbundet stiller dommere til rådighed. Ellers skal det ligge
som aktivitet.
Forbundsmødet 2022
Indkomne forslag leveres til lovudvalget til behandling.
Maria genopstiller ikke. Der bliver således en ledig plads i bestyrelsen.
Andre emner
Ingen bemærkninger
Bordet rundt, eventuelt
Budgetbehandling 15. december 2021. Næste ordinære bestyrelsesmøde 16.
januar 2022

