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Dagsorden
1.

Valg af dirigent og mødesekretær

2.

Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

3.

Optagelse af nye foreninger

4.

Aflæggelse af beretninger (aflægges som tidligere år under ét)
4.1
Bestyrelsens beretning v/formanden
4.2
Lovudvalgets beretning
4.3
Dommerudvalgets beretning
4.4
Eventuelle andre udvalgsberetninger

5.

Regnskab, økonomiansvarlige forelægger:
5.1
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5.2
Fastsættelse af kontingent til forbundet
5.3
Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering og
næstkommende års budget til godkendelse

6.

Behandling af indkomne forslag

7.

Valg til forbundets bestyrelse:
Forbundets formand
Forbundets økonomiansvarlige
Medlem med ansvar for den sportslige breddeledelse
2 bestyrelsesmedlemmer (uden portefølje)
1. suppleant
2. suppleant

8.

Valg af nedsatte udvalg:
Lovudvalgets formand
Dommerudvalgets formand
1 medlem af amatør- og ordensudvalget (3 år)
1 suppleant til amatør- og ordensudvalget (2 år)

9.

Valg af interne revisorer
Valg af 1 intern revisor og 2 revisorsuppleanter

10.
10.1

Fastsættelse af:
Næste Forbundsmøde

11.

Eventuelt

Mødet startede kl. 10.
Formand Morten Holm-Nielsen åbnede mødet og bød velkommen.
Ad. 1

Valg af dirigent og mødesekretær
Morten Holm-Nielsen (MHN) pegede på Bernt Nielsen (BN) formand Fynske IF som dirigent og Helle
Jakobsen (HJ), Bueskydning Danmark (BD) som mødesekretær. Ingen indsigelser - så begge blev valgt.
BN konstaterede, at mødet var lovligt varslet, og at dagsordenen er udsendt rettidigt – hvorfor
dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2

Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg
Rolf Lind (TIK), Dennis Bager (Arcus) og Bo Frydkær (Sorø) blev valgt. Der var 91 stemmer til stede ud af
183 mulige.

Ad. 3.

Optagelse af nye foreninger
1 ny forening, 3D Virtuel blev formelt optaget.

Ad 4.

Aflæggelse af beretninger
Tages som tidligere år under ét – idet der i øvrigt henvises til de skriftlige beretninger
MHN indledte beretningen med at præsentere bestyrelse, ansatte og udvalgsmedlemmer.
Ny organisering
Som omtalt i den skriftlige beretning, har vi måtte foretage ændringer i vores administrative set-up.
Vi blev i juni enige med Torben Grimmel om, at de forventninger, vi havde til hinanden, ikke stemte
overens. Vi afbrød derfor samarbejdet og overvejede, hvordan vi skulle organisere tingene fremover.
Det resulterede i, at vi fik ansat Kenn Romme i en ny stilling som udvikling- og sportschef for
Bueskydning Danmark. Grunden til det er, at vi gerne vil have mere samarbejde mellem vores elite og
breddearbejde, sådan at vi får en overordnet indsats til glæde for bueskydningen.
I efteråret opslog vi stillingen som udviklingskonsulent, og modtog rigtigt mange og spændende
ansøgninger. Da vi havde været igennem hele ansøgerfeltet, endte vi med at ansætte Astrid
Carstensen som vores nye udviklingskonsulent. Astrid er kommet godt i gang med sit arbejde, og
mange af jer har allerede mødt Astrid. Tak for, at I har taget så godt imod hende.
Tak til alle ansatte og frivillige for at hjælpe os igennem en lidt ”hård” tid sommer og efterår. Jeg er
sikker på, at vi nu har fået en rigtigt dygtig organisation i Bueskydning Danmark.
Magasinet
Som nævnt i den skriftlige beretning, har Jacob sagt sin stilling op som redaktør/pressemedarbejder i
forbundet. Vi synes, at Jacob havde fået lavet et rigtig godt digitalt magasin, men vi synes ikke, at der
er så mange, der får det læst. Vi kan se, at nogle af artiklerne bliver læst af omkring 3-400 personer.
Det er selvfølgelig et spørgsmål om forventninger, men vi synes, at det er for få.
I skal huske, at alle seniormedlemmer betaler 75 kr. i abonnement – så spørgsmålet er, om vi ”skal
spare” vores medlemmer for denne udgift og helt nedlægge magasinet for så at begynde at tænke
over andre måder at kommunikere på. Til orientering udgiver Sverige fra nytår ikke mere deres blad,
og der har ikke været utilfredshed med den beslutning
Det fremgår af vores vedtægter, at vi skal udgive et blad. Så der er to muligheder:
Vi beslutter at fortsætte, vi slår stillingen som redaktør op meget hurtigt og kører videre.
En anden mulighed er, at vi ”indstiller” magasinet og ikke opkræver de sidste 37,50 kr. i efteråret – og
der vil så blive lavet et forslag til næste forbundsmøde om, at vi nedlægger magasinet.
Strategi
Vi er kommet rigtigt godt i gang med vores strategiplaner, og på vores evalueringsmøder med DIF får vi
en rigtig god feedback. Et af de strategispor der skal igangsættes i år, er pigesporet, et spor som vi
forventer os rigtig meget af. Der blev i marts måned afholdt en workshop fredag før Ungdoms DM og
det vil Astrid lige give jer en orientering om:

AC fortalte herefter om workshoppen – hvor 37 deltagere (skytter, ledere og trænere) fra 12 klubber
deltog – Resultatet af workshoppen fremgår af Folder, der kan findes på hjemmesiden.
AC opfordrede alle klubber til at være i arbejdet med at få flere piger ind i bueskydning blandt andet
ved at tage debatten og snakken herom i klubben.
MHN takkede herefter Astrid og tilføjede, at han håber det gav lidt inspiration til alle.
World Series
Vi har brugt en del energi på at ansøge om afholdelse af World Series fra 2019/2020 og tre år frem. Det
var blandt andet lykkes at få finansiering gennem Sport Event Fyn og Sport Event Danmark. Desværre
har World Archery ikke imødekommet ansøgningen for 2019/2020, da der ønskes mere fokus på Afrika
og Asien. Vi har bestemt, at hvis vi ikke får tildelt stævnet fra 20/21 trække vi vores ansøgning, og de
afsatte midler kan komme nogle andre idrætsevents til gode.
Som I måske har set i referatet fra sidste bestyrelsesmøde, overvejer vi sammen med Sport Event
Danmark at byde på VM i 2023. Der vil være et møde her først i maj, hvor det vil blive afklaret, om vi
skal arbejde videre med den ide.
Men midt i alt dette, bliver der jo allerede i år international aktivitet i Danmark. De Nordiske
Ungdomsmesterskaber i Aalborg til sommer er et stævne vi glæder os til igen at have på dansk grund.
På det nordiske møde i februar rykkede vi lidt rundt på rækkefølgen, så vi allerede igen i 2022 skal
afholde NUM i Danmark. Baggrunden herfor er, at vi har byttet med Norge, så de fik 2023 i stedet for,
da deres forbund det år har jubilæum.
Aftenstævner
Tak for tilbagemeldingerne på vores beslutning. Jeg vil godt gentage mig selv fra, hvad jeg sagde sidste
år i den mundtlige beretning, da jeg var inde på økonomien:
”Vi vil blive udfordret de næste år og derfor bliver vi nødt til sommetider at tænke os om en ekstra
gang. Vi er rigtigt glade for, når klubberne sætter ekstra aktiviteter i gang. Et eksempel på en aktivitet
der breder sig, er aftenstævner. Rigtigt godt at mødes på tværs af klubber og få skudt sammen. Men
det koster penge. Så jeg vil bede jer om at overveje, om det er strengt nødvendigt, at der skal være en
dommer til stede - skal stævnerne anmeldes til WA (det koster). Vi har i forvejen en stor udfordring i at
holde vores dommerudgifter i et fornuftigt leje. Den næste udfordring vi kan løbe ind i, er at skaffe
dommere til stævnerne, vi skal passe godt på de dommere vi har.”
Vi tog ikke denne beslutning for at fornærme nogle, og som vi skrev ud i anden runde, fik vi den måske
strammet for meget. Jeg har også måtte give mig lidt, i forhold til at bruge et par aftenstævner til at
kunne skyde udtagelseskrav. Tak for de mange tilbagemeldinger – både skriftlige og mundtlige.
Flotte præstationer
Det har igen været et år med utroligt flotte præstationer – leveret af vores skytter. Vi har leveret til
næsten alle de internationale stævner, som vores skytter har deltaget i. Så medaljeregnen udeblev ikke
i 2018. Tak til jer alle for at være så gode ambassadører for dansk bueskydning. For mig personligt var
det en stor oplevelse at få lov til at følge det danske 3D landshold til EM i Sverige. En finaledag der
endte med hele 5 medaljer til Danmark og en helt utrolig opbakning fra resten af landsholdet, og de
mange der havde taget turen til Gøteborg. Vi deltog ikke i alle finalerne, men så kunne man jo altid
heppe på den danske dommer – det har jeg dog aldrig oplevet før.
Men det er ikke kun til internationale stævner, der kommer mange flotte præstationer. Det gør der
også til alle de stævner, som bliver afholdt rundt omkring i landet. Der er ingen tvivl om, at der bliver
trænet meget rundt om i klubberne, for at kunne levere nogle gode resultater til stævnerne og ikke
mindst til de danske mesterskaber. Tak til jer alle for indsatsen.
DM’er
Vi fik en udfordring med afholdelse af inde DM for seniorer i 2019. Det endte desværre med, at vi
måtte dele DM’et i to stævner, som så blev til to et-dages stævner, med et hårdt presset program. En
stor tak til Arcus og Hillerød for at træde til med så kort frist. Vi vil arbejde videre med hvilke rammer
vores DM’er kan afvikles under, men alle DM’er frem til 2021 er besat, så vi har lidt tid at arbejde i.

Afslutning
Til slut vil jeg meget gerne takke alle de frivillige vi har i Bueskydning Danmark. Uden jer, var det ikke
muligt at drive det høje aktivitetsniveau var har i klubberne og i forbundet.
Der er emner, jeg ikke er kommet ind på i den mundtlige beretning, men flere emner er omtalt i de
skriftlige beretninger. Så hvis du sidder og mener, at noget skulle have været omtalt, så bring det
endelig på bane i beretningsdiskussionen.
Tak for ordet.
Spørgsmål fra salen:
Der var herefter en debat omkring magasinet, som flere mente var blevet rigtigt godt. Hvad vil
forbundet gøre, såfremt det bliver nedlagt?
Hvilken kommunikationsplatform vil vi så bruge? Det digitale forsvinder let, pt. mangler vi synlighed bl.a. var der på Facebook ikke nogen opslag fra Senior DM?
Vi burde overveje en SoMe (Sociale Medier) strategi, så vi får fat i de unge mennesker.
Hvis vi ikke har en redaktør – hvem skal så lave det opsøgende arbejde om, hvad der sker rundt om i
landet?
Artikler på hjemmesider hænger længere tid end på SoMe.
Der var flere opfordringer til, at der skal findes en redaktør hurtigst muligt, og flere mente ikke, at de
75 kr. årligt betød noget for klubberne.
Flere opfordrede til, at magasinet igen bliver et fysisk blad, da det er mere synligt – evt. med færre
udgivelser årligt.
MHN svarede, at vi mangler en, der kan lave pressearbejde.
Mht. udtagelse til diverse landshold – Her blev en mere strømlinet udtagelsesprocedure efterlyst – så
der var en ensartethed mellem alle 3 landshold (Ungdom, senior og 3D).
Henny Jeremiassen (HJE) svarede hertil, at vi har været meget pressede grundet skiftene på sportschefstillingen, men at der arbejdes på, at vi fremadrettet tidligere får sendt udtagelseskriterier ud.
Dennis Bager, Arcus genoptog diskussionen fra Formandsmødet sidste år vedr. trænerproblemer på
talentcenter Broby. De berørte føler ikke, at sagen er blevet lukket ordentligt, og at den er gået lidt i
hårdknude.
Efter en dialog med flere indslag afsluttede MHN debatten med at svare, at vi naturligvis har lyttet og
at der ikke er blevet lagt låg på noget. Der er altid forskellige udlægninger af en sag. Vi tager en ny
dialog med de berørte – evt. med en udenfor stående mellemmand.
Der blev efterlyst information om talentcentrene og spurgt til, hvorfor der kun er en compoundtræner
på Broby, og ikke også en recurvetræner.
MHN svarede hertil, at træneren på Broby også kan træne recurveskytter, samt at en af Johan Weiss
opgaver er at løfte trænerkapaciteterne rundt omkring på centrene. Derudover er information om
talentcentrene på vej ud. Skytter skal fremover søge optagelse på et talentcenter, og i den
sammenhæng vil der også være information om hvert enkelt center.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
Ad. 5.

Regnskab, økonomiansvarlige forelægger

5.1

Det reviderede regnskab og status for 2018
Eva Kartholm gennemgik regnskabet for 2018, der fremviser et underskud på 409.283 kr.
Resultatet er påvirket af hensættelse af 332.000, som Team Danmark har bevilliget til talentarbejdet. I
lighed med 2017 har 2018 budt på udfordringer på medarbejdersiden, der har gjort at arbejdet ikke er
igangsat, og beløbet er derfor hensat til 2019. Derudover har der været merforbrug på diverse
aktiviteter (dommere, stævner, landsholdstøj), dvs. pengene er brugt på vores aktiviteter for
medlemmer.

- Der var et par spørgsmål til regnskabet, der blev besvaret, hvorefter regnskabet for 2018 blev
godkendt.
5.2

Fastsættelse af kontingent til forbundet
- Kontingent for 2019 blev vedtaget (uændret ift. sidste år - Ungdom 340 kr. / Voksne 475 kr.)

5.3

Budgetforslag for indeværende regnskabsår til evt. revidering og næste års budget til godkendelse
EK redegjorde for budget 2019-2020, hvor vi arbejder med et underskud på 184.910 kr. i 2019 og et
underskud på 14.300 kr. i 2020

Spørgsmål fra salen:
Der var spørgsmål til, hvordan VM-midlerne bliver brugt, om kontingentet forventes at blive sat op i
2020 og et forslag om, at de 75 kr., der pt. opkræves til bladet – i stedet blot overføres, så der betales
for kommunikation.
EK svarede hertil, at alle ubrugte VM-midler fra 2018 bliver rullet til 2019/2020, desuden at det ikke
umiddelbart ligger i kortene, at kontingentet skal stige, men at det ikke som sådan er et løfte.
- Budget 2019-2020 blev herefter vedtaget
Dagsordenen blev suspenderet for uddeling af hædersbevisninger.
Bueskydning Danmark og Danage of Scandinavia’s Ungdomspokal:
Simon Olsen, Vordingborg for hans flotte resultater i 2018 – og senest EM-guld Inde i 2019.
Jubilæumspokalen:
Frank Christiansen, Haderslev for hans EM-guld i 3D
Bronzenåle blev tildelt Bent Hvam Petersen, Midtfyns Bueklub – Helge Brummer, Haderslev
Bueskyttelaug og Lis Lassen, Sønderborg Bueskyttelaug for deres store arbejde for bueskydning
gennem årene

Ad. 6

Behandling af indkomne forslag
Forslag nr: 001
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark
Emne: Opkrævning af forbundskontingent 4 gange årligt – på baggrund af medlemssystem
- Vedtaget (63/91 stemmer) – Bestyrelsen bør definere, hvad ”et aktivt medlem” er – og derudover
er der nogle ting omkring medlemssystemet, der skal tjekkes op på.
Forslag nr: 002
Forslagsstiller: Lovudvalget
Emne: 3D Guld og Elite mærker samt Arrowhead Sølv og Guld mærker kan kun erhverves af Master,
Senior og Junior skytter
- Vedtaget
Forslag nr: 003
Forslagsstiller: Aabenraa Bueskyttelaug
Emne: Regulering af afstande for bar og langbue ved 900 runden
- Vedtaget
Forslag nr: 004
Forslagsstiller: Lovudvalget
Emne: Sort pæl for Buejæger ved 3D runde ændres til orange
- Vedtaget
Forslag nr: 005
Forslagsstiller: Arcus
Emne: Mulighed for at vælge full face ansigt for alle klasser ved Ungdoms DM
- Vedtaget
Forslag nr: 006
Forslagsstiller: Arcus
Emne: Brug af lodret Trippel ved Ungdoms DM
- Forslaget blev trukket
Forslag nr: 007
Forslagsstiller: Arcus
Emne: Valgfrit ansigt for holdskydning ved Ungdoms DM
- Forslaget blev trukket
Forslag nr: 008
Forslagsstiller: Lovudvalget
Emne: Samme regler for langbue fingerbeskyttelse til skivestævner som gælder for 3D stævner
- Vedtaget
Forslag nr: 009
Forslagsstiller: Aabenraa
Emne: Genetablering af felt mål på forbundsbanerne
- Forslaget blev ikke vedtaget, men klubber opfordres til at afholde feltstævner det næste år, så
interessen kan undersøges, inden der eventuelt afsættes penge i budgettet til det.
Forsamlingen godkendte, at alle vedtagne forslag træder i kraft umiddelbart efter Forbundsmødet.

Ad. 7.

Valg til forbundets bestyrelse:
Formand - Morten Holm-Nielsen -valgt for en 2-årig periode
Økonomiansvarlig - Eva Kartholm -valgt for en 2-årig periode
Breddeansvarlig - Hans lassen -valgt for en 2-årig periode
Menigt bestyrelsesmedlem -Josefine de Roepstorff-valgt for en 2-årig periode
Menigt bestyrelsesmedlem - Bjarne Strandby-valgt for en 2-årig periode
1. suppleant- Peder Bundsgaard -valgt for en 1-årig periode
2. suppleant - Hjortur Gislason -valgt for en 1-årig periode
Ad. 8. Valg til nedsatte udvalg:
lovudvalgets formand - Flemming Skjoldborg - valgt for en 2-årig periode
Dommerudvalgets formand - Lis lassen -valgt for en 2-årig periode
Medlem af Amatør- og Ordensudvalget - Michael Søemod -valgt for en 3-årig periode
1. suppleant A&O Karsten Weikop -valgt for en 2-årig periode

Ad. 9.

Valg af interne revisorer
Intern revisor - Michael Søemod -va lgt for en 2-årig periode
1. revisorsuppleant - Steen Jørgensen, TIK - valgt for en 1-årig periode
2. revisorsuppleant - Paw lohman, lavia Odense - valgt for en 1-årig periode

Ad. 10.

Fastsættelse af:
Næste Forbundsmøde - søndag d. 29. marts 2020

Ad. 11

Eventuelt

Robert Knudsen, Aalborg Bueskyttelaug efterlyser frivillige til NUM 2019. Der er brug for frivillige fra onsdag d.
3.7 til søndag d. 7.7 - mest fredag til søndag. Interesserede kan henvende sig til Aalborg via link på deres
hjemmeside . http://bueskydningaalborg.dk/num-2019
Vordingborg opfordrede til, at mangenovervejer prisniveau for deltagelse i NUM, da det ikke er alle, der har råd
til at betale de priser, som deltagelse efterhånden koster.
Der var en diskussion omkring DM ' er - om det er en ide igen at splitte dem op for buetyper - dog stadig over 2
dage . For og imod opdeling i buetyper blev nævnt - bl.a. at flere klubber vil kunne have mulighed for at afholde
dem .
MHN afsluttede diskussionen med at sige, at DM'erne er besat to år frem - men at vi over de næste par år
måske skal overveje alternative stævneformer - f.eks. med fire kvalifikationsstævner til DM Senior, så
mesterskaberne dermed bliver lidt mere elitære og med knap så mange deltagere.
Endeligt takkede MHN dirigenten for at hjælpe os gennem dagen og deltagerne for nogle gode diskussioner og
fremmøde i det dejlige vejr.
Forbundsmødet sluttede med et trefoldigt leve for Bueskydning Danmark.
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Morten Holm-Nielsen, forbundsformand

