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Vedr. ekstraordinært Forbundsmøde den 28/9 2014 kl. 10.30 på Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.
Idet der er indkommet forslag til ændring af forbundets vedtægter, udsendes hermed revideret
dagsorden bilagt det modtagne forslag.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af stemmetællere
3.
Behandling af emnet for det ekstraordinære Forbundsmøde indledende med
bestyrelsens nærmere redegørelse for indkaldelsen og med afstemning om følgende:
”Ekstraordinært Forbundsmøde den 28/9 2014 bakker op om bestyrelsen for
Bueskydning Danmark, dens beslutninger og handlinger.” ‐ JA eller NEJ
4.
Hvis flertallet på det ekstraordinære Forbundsmøde svarer NEJ til pkt 3: Valg af ny
bestyrelse.
5.
Behandling af indkomne forslag til ændring af forbundets vedtægter.
Bestyrelsens kommentar til de fremsatte forslag:
Bestyrelsen kan ikke anbefale de stillede forslag. Forslagene indfører et eliteudvalg, der på en
række punkter kommer til at stå over bestyrelsen. Det er i strid med almindelige demokratiske
regler. Forbundets øverste organ er forbundsmødet, der vælger en bestyrelse til at varetage den
daglige drift. Bestyrelsen er både efter forbundets regler og efter almindelige danske regler
ansvarlig for denne daglige drift. Med det stillede forslag kan bestyrelsen således blive ansvarlig
for beslutninger, den ikke har indflydelse på. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt. At den af
Forbundsmødet valgte eliteansvarlige ikke skulle have stemmeret i udvalget forekommer absurd.
Forslag om ansættelse af landstræner og talentchef skal iflg 1.16.2.6 foretages af bestyrelsen og
kan således ikke overdrages til et udvalg.
Forslaget er endvidere ikke hensigtsmæssigt. Vi har for flere år siden fjernet særinteressers
repræsentation i politiske valgte organer. Hensigten var, at alle der bliver valgt skal varetage det
samlede forbunds interesser og ikke kun udvalgte gruppers. Med det stillede forslag genindføres,
at enkeltpersoner vælges for at varetage særgruppers interesser.
Af punkt 1.24.3.8 i forslaget fremgår det indirekte, at det er eliteudvalget, der beslutter
elitebudgettet. Dette er ikke acceptabelt.
Efter bestyrelsens opfattelse vil en vedtagelse af forslagene være udtryk for mistillid til
bestyrelsen.
Tilmelding sendes senest d. 15. september til info@bueskydningdanmark.dk

