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Forbundsmøde 13. juni 2020 
 

 
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 næstformand 
  Medlem med ansvar for den sportslige eliteledelse 
  1 Bestyrelsesmedlem (uden portefølje) 
  1. Suppleant 
  2. Suppleant 
  
 8. Valg af nedsatte udvalg: 

2 medlemmer af Lovudvalget godkendes/vælges 
2 medlemmer af dommerudvalget – Øst og Vest – vælges på dommermøde i april 
1 medlem af amatør- og ordensudvalget (3 år) 
1 suppleant til amatør- og ordensudvalget (2år) 

 
 9. Valg af interne revisorer 

  Intern revisor 1 og 2 revisorsuppleanter 
 
 10. Fastsættelse af: 
  Næste Forbundsmøde 
 

11. Eventuelt 
  



 

 

Indledning 
Mødet startede kl. 10, hvor formand Morten Holm-Nielsen (MHN) åbnede mødet og bød velkommen.  
MHN indledte mødet med at fortælle, at vi siden sidste forbundsmøde har mistet to meget betydningsfulde 
medlemmer af Bueskydning Danmark: Ib Gilberg fra Nordkysten og Anette Stilou fra TIK. 
 
Det er med sorg, vi har modtaget meddelelsen om Ib Gilbergs pludselige død. 
Ib blev 79 år – og dansk bueskydning har nu mistet en af sine gamle ledere. 
Ib var et meget engageret og flittigt medlem i både Nordkysten og Hillerød Bueskyttelaug. Samtidigt med sit store 
engagement i klublivet var Ib også aktiv i Sjællands Bueskytteunion, hvor han sad i bestyrelsen i mange år – bl.a. 
som formand.  
Ved forbundsmødet i 1997 blev Ib tildelt Forbundets bronzenål for dette arbejde. 
I 1998 blev Ib valgt til formand for Breddeudvalget i Bueskydning Danmark.  
Ib var i besiddelse af et enormt kendskab til bueskydning på alle niveauer, og han var derfor særdeles kompetent 
til at udfærdige og redigere det materiale, der blev brugt til vores tidligere træneruddannelse, ligesom han var 
med til at tilrettelægge selve kursusforløbene. Ib var formand indtil 2006, hvor han valgte at gå af, og hvor jeg fik 
den store opgave at overtage posten efter Ib. 
Ved forbundsmødet i 2006 blev Ib tildelt Forbundets sølvnål samt udnævnt til Æresmedlem for sit mangeårige 
virke og store engagement for dansk bueskydning. En hæder Ib i dén grad fortjente. 
Utallige er de timer, hvor Ib har deltaget med interesse i forbundets udvikling. Jeg kan ikke huske et forbundsmøde, 
hvor Ib ikke har deltaget. 
Vi vil alle savne Ib. 
Æret være hans minde. 
 
Den 4. maj 2019 kom beskeden om, at Anette Stilou ikke var her mere. 
Anette var en af de helt uundværlige ildsjæle i dansk bueskydning. 
I mange år kæmpede Anette imod kræften, men til sidst måtte hun desværre give op. 
Særligt var det TIK Bue, der havde glædet af Anette altid store arbejdsindsats. Både som bestyrelsesmedlem, og 
også når det gjaldt den daglige træning i klubben, men ikke mindst i klubbens stævneudvalg. Vi, der kom til stævner 
i Taastrup fra andre klubber, blev altid mødt med smil og et stort velkommen og altid med stor interesse for, 
hvordan det nu gik, og om der var noget hun kunne være behjælpelig med. 
Igennem sit arbejde i klubben var hun med til at arrangere 14 DM’er, hun hjalp til ved World Cup finalen 2009 og 
ikke mindst til VM i 2015 – så Anette havde også stor betydning for Forbundets arbejde. 
For sit store arbejde fik Anette tildelt Forbundet bronzenål i 2013.  
I marts måned 2019 blev Anette meget fortjent udnævnt til æresmedlem i TIK. 
Vi vil savne Anette utroligt meget. 
Æret være hendes minde. 
 
Herefter blev ærespokalerne uddelt. 
 

Jubilæumspokalen blev givet til Natacha Stütz (TIK) for hendes præstationer i 2019, der kulminerede med en 
sølvmedalje ved VM for ungdom i Spanien. 
 

Danage of Scandinavia og Bueskydning Danmarks Ungdomspokal blev givet til Herre Kadet Compound holdet v. 
Christoffer Berg (TIK), Tore Bjarnarson (TIK) og Mathias Fullerton (Lyngby) for deres præstationer i 2019, der også 
kulminerede med en sølvmedalje ved VM for ungdom i Spanien. 
 
Ad. 1  Valg af dirigent og mødesekretær 

MHN pegede på Eva Kartholm (EK) som dirigent og Helle Jakobsen (HJ), Bueskydning Danmark (BD) som 
mødesekretær. Ingen indsigelser - så begge blev valgt. 

  

EK konstaterede, at mødet, trods den meget senere afholdelse, var lovligt varslet, og at alle indkomne 
forslag er med i dagsordenen, der er udsendt rettidigt – hvorfor dagsordenen blev godkendt.  
 

  



 

 

Ad. 2  Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 
Hvis det i løbet af forbundsmødet bliver nødvendigt med en skriftlig afstemning, vil proceduren blive 
følgende: Efter forbundsmødet vil alle klubber modtage stemmesedler med post på det antal stemmer, 
klubberne har. De bedes udfyldt og returneret til forbundet i den vedlagte konvolut. Stemmeudvalget 
vil ved optællingen af stemmer bestå af vores to revisorer (Roy Hansen og Michael Søemod). Optællingen 
af stemmer vil foregå på forbundskontoret i Brøndby. 

 

Ad. 3. Optagelse af nye foreninger 
Der var 3 nye foreninger til optagelse: Lammefjordens Bueskytter, Traditionel Buejagt og 3D samt Galten 
Skovby Bueskydning. Alle blev formelt optaget med applaus og efterfølgende blev de nye klubber budt 
velkommen.  

 

Ad 4. Aflæggelse af beretninger – Blev som tidligere år aflagt under ét (der henvises i øvrigt til de skriftlige 
beretninger) 
 

En mærkelig tid 
Det er en mærkelig følelse, når alt foreningsliv lige pludselig bliver sat i stå. Det var, hvad vi oplevede 
først i marts måned. Weekenden inden nåede vi at få afholdt Senior DM indendørs, hvor Taastrup 
hallerne summede af energi - og inden næste uge var gået, blev alt sat i stå. 
Vi måtte derfor udskyde vores Forbundsmøde pga. forsamlingsforbuddet, der blev indført. Vi havde 
håbet, at der senest i løbet af maj måned ville komme en mulighed for at afholde forbundsmødet fysisk. 
Dette blev dog ikke en mulighed, hvorfor vi nu er samlet her bag skærmene - på afstand. 
Vigtigheden af, at vi får gennemført et Forbundsmøde er, at bestyrelsen kun kan være et 
forretningsministerium, indtil mødet bliver afviklet. Og vi vil rigtig gerne i gang igen. 
 

Vi har i Bueskydning Danmark fulgt med i udviklingen og fulgt de anbefalinger, vi har fået igennem DIF. 
I DIF har bestyrelse og administration har lavet et kæmpe arbejde for at få åbnet idrætten indenfor 
ansvarlige rammer, og sidste weekend kom man et godt stykke videre. 
 

Nu lysner det igen, i hvert fald for at vi kan få aktiviteterne i gang i klubberne igen, og vi har fået mulighed 
for at afholde mindre stævner. 
 

Det har dog betydet, at hele den internationale udendørssæson er aflyst og dermed også vores Nordiske 
Ungdomsmesterskaber. Vi har aftalt, at næste års mesterskaber kommer til at blive i Uppsala, hvor de 
jo skulle have været afholdt i år. 
 
Kommunikationsstrategi/magasinet 
På sidste forbundsmøde fik bestyrelsen til opgave at komme med en strategi for kommunikation og 
bladudgivelse. Vi har haft en ekstern konsulent på, og der er kommet følgende anbefalinger ud af det: 
 

• Fortsat udgivelse af magasinet, men nu som halvårligt magasin med mulighed for at kunne bestille 
det i printform. 

• Få ryddet op i indholdet på vores hjemmeside og få re-designet hjemmesiden, så den bliver mere 
overskuelig. 

• Vi udsender nyhedsbrev en gang om ugen, med det samme indhold til alle. Det skal ændres, så når 
man tilmelder sig nyhedsbreve, kan man vælge, hvilke emner man gerne vil modtage nyheder om. 

• Ansætte en studentermedarbejder til at stå for informationsstrømmen fra Bueskydning Danmark. 
Dels på de sociale medier, men også på vores hjemmeside. Det ér sket, og vi har ansat Rasmus som 
studentermedhjælper 3 timer om ugen.  
Dette betyder, at vi fra bestyrelsens side fortsat anbefaler, at vi opkræver 75 kr. pr. seniormedlem i 
Forbundet til dette arbejde. 

 
 
 
 



 

 

Kontingentworkshop 
I januar måned blev der afholdt en kontingentworkshop, hvor vi havde inviteret 10 personer til at 
deltage. Fra bestyrelsen deltog Eva, Jan og Morten. 
Vi havde en dag med meget spændende diskussioner, og der var bred enighed om, at den måde, vi 
opkræver kontingent, på nuværende tidspunkt er den bedste måde at gøre det på. 
Vi var i løbet af dagen blandt inde på mere brugerbetaling, skyttelicens, hvem skal indberettes som 
værende medlem af klubben. 
Bestyrelsen har til dette Forbundsmøde ikke kunnet nå at komme med forslag, men vil evt. komme med 
det til næste Forbundsmøde. Det kunne være at få de 75 kr. seniormedlemmer betaler ind i det normale 
kontingent, og skal der fortsat være forskel på ungdoms- og seniorkontingent? 
 
Strategi 
Det går godt med at opfylde de mål, vi har sat i vores strategiplaner, som er udarbejdet i samarbejde 
med DIF. Et af de strategispor, der er kommet rigtig godt i gang, er vores pigespor. 
Vores udviklingskonsulent Astrid har arbejdet meget med sporet, og her under Corona-krisen er der 
kommet en ”Piger i bueskydning” rapport ud af arbejdet. Vi havde håbet, at I alle skulle have haft den 
på vores forbundsmøde i printform, men det får I mulighed for senere, såfremt I skulle ønske det.  
Astrid vil nu give jer en orientering om rapporten: 
 

AC præsenterede herefter sig selv. Formålet med rapporten er at få fokus på piger i bueskydning og 
skabe indsigt og forståelse omkring dem. Endeligt er håbet, at rapporten vil inspirere til at skabe gode 
idrætsmiljøer ude i klubberne. 
 

Rapporten er bygget op omkring 4 hovedtemaer 

• Pigernes hverdagsliv (fleksibilitet, pauser og tilvalg) 

• Trivsel og motivation (sociale fællesskab) 

• Perfektionisme (fejl og evaluering – samt forventningsafstemning) 

• Trænerrollen – Rollemodeller og kulturbærere, der er fagligt dygtige, lytter og forstår samt roser 
og anerkender. Derudover bør man som klub overveje muligheden for at få kvindelige 
trænere/holdledere. 

 

 Rapporten vil blive lagt til download på vores hjemmeside, og AC meget håber, at alle vil læse den! 
Såfremt man ønsker at få et fysisk eksemplar, kan man kontakte hende, og hun vil så fremsende et. 
 

Morten Holm-Nielsen takkede AC for hendes fremlæggelse og opfordrede klubberne til at læse 
rapporten, hvorefter han fortsatte sin beretning. 
 
Dommeruddannelse 
I januar 2021, den 15.-16, vil der blive afholdt dommerkursus. Det er meget vigtigt, at vi alle gør en stor 
indsats for at skabe interesse for at få kurset fyldt med deltagere. 
Vi er kommet med et nyt initiativ, nemlig aspirantordningen. Her er det muligt at følge en dommer til et 
par stævner, så man kan få et indblik i, hvilke opgaver vores dommere har, når de er ude til stævnerne. 
Vi håber selvfølgelig, at det vil give inspiration til at melde sig til dommergerningen. 
Hvis vi ikke får fyldt kurset op (12 deltagere), vil vi kunne komme i problemer med at kunne sætte 
dommere på alle de stævneønsker, vi får ind. 
 
Internationale præstationer 
I 2019 blev der igen leveret flotte præstationer, når danske skytter deltager i udenlandske stævner. 
Vi remser normalt resultater op, der bliver sat ved officielle World Archery stævner, men der findes 
mange andre stævner, hvor de danske skytter leverer utrolig flotte præstationer. Tak for det. 
Vores compound skytter havde igen en flot World Cup sæson, hvor der igen kom flere medaljer med 
hjem. Tanja Jensen fik med sine placeringer skudt sig til World Cup finalen i Moskva. 
Til European Games i Minsk deltog vores Dame Recurve hold, bestående af Randi Degn, Anne Marie 
Laursen og Maja Jager. Som hold endte det med en meget flot Bronzemedalje, og det endte også med 
meget flotte individuelle præstationer. 



 

 

Til VM i skive og 3D, måtte vi desværre se, at 2019 blev året, hvor der ikke kom medaljer med hjem – 
faktisk en uvant situation for os, eller forventer vi os for meget? 
 

Tak til alle skytter der repræsenterede Danmark, jeg ved godt, I havde håbet på mere, og I er nok dem, 
der er mest skuffede. 
 

Under VM i Holland, var der også kvalifikationsskydning om pladser til Ol i Tokyo. Maja deltog i denne 
skydning og sikrede meget flot en OL-plads. Maja blev senere i 2019 den første danske atlet, der af den 
danske Olympiske komite blev udtaget til at deltage i OL i Tokyo. 
 

Desværre har man jo måtte udskyde OL i 2020 til 2021. Men vi glæder os så lidt længere til at følge Maja 
til OL og tror stadig på, at Maja ikke er den eneste danske bueskytte, der skal afsted. 
 
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, vi 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. 
 

 MHN sluttede sin beretning af med at sige tak for ordet. 
 

EK spurgte herefter, om der var nogen bemærkninger til beretningen. Det var der ikke – og beretningen blev 
herefter taget til efterretning. 

 
Ad. 5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger 
 

5.1 Det reviderede regnskab og status for 2019 
Eva Kartholm indledte med at fremvise dias, der redegør for sammenhængen i vores indtægter i 2019 – 
hvordan de er delt op på tilskud fra hhv. DIF, Team Danmark samt diverse indtægter fra kontingent, 
turneringer mv. samt for, hvordan disse indtægter fordeles på bredde og elite. 
 

Det reviderede regnskab for 2019 blev herefter gennemgået. Vi kommer ud med et underskud på 
307.000 kr. mod budgetteret 742.000 kr.  Af dette beløb bliver de 206.000 kr. taget fra de hensatte VM-
midler til dækning af aftalte aktiviteter. 
 

Regnskabet afviger - især vedr. udgivelse af Magasinet og Trænerkurser/ATK - en del i forbrug i forhold 
til det budgetterede. Disse afvigelser skyldes, at vi endnu ikke er kommet i gang med at udgive 
Magasinet, og at vi ikke har fået afholdt alle udgifter til ATK-materialet i 2019. Sidstnævnte forventes 
afholdt i 2020.  
 

Derudover har vi har en større hensættelse i passiver til hensættelse af indefrosne feriepenge. 
 

- Der var et ingen spørgsmål til regnskabet, hvorefter regnskabet for 2019 blev godkendt. 
 

5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet 
- Kontingent for 2020 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 2020-2021. Det er svært at sige noget om udgifter/indtægter for 2020 grundet 
omstændighederne med Corona i år. Bestyrelsen har ikke fundet, at der kan laves en valid 
budgetrevision, og har valgt at fortsætte med det gældende budget. EK redegjorde for den planlagte 
anvendelse af VM-midlerne, som – om alt går vel – er omsat til aktiviteter ved udgangen af 2021.  
Budgettet udviser et underskud på 135.000 kr. i 2020.  

 

  



 

 

Spørgsmål fra salen: 
 

 Anette Berrig, TIK – Det er svært at godkende et budget, hvor alle udgifter er urealistiske. 
Torben Olsen, Herning – Hvorfor er der ikke afsat penge i budgettet til en videreudvikling af 
medlemssystemet, så det kan blive integreret med f.eks. stævnesystemet? 
 

MHN svarede til AB’s spørgsmål, at vi er i dialog med Team Danmark (TD) vedr. vores indtægter, hvordan 
de bruges til næste år. Mht. indtægter fra DIF – her overføres indtægter også. Der er årsmøde i DIF i 
næste weekend, og her vil vi få mere at vide vedr. budget. Vi er godt klar over, at vi forventer, at I udviser 
stor tillid til bestyrelsen. 
 

MHN til TO’s spørgsmål - Vi har pt. ikke afsat penge til udvikling af medlemssystemet, men vi er godt 
klar over, at der er visioner, og vi vil kigge på det, når vi ved mere om, hvordan systemet kan udvikles. 
 

Anette Berrig, TIK – Bliver beløb til diverse udgifter skubbet til næste år – eller vil der blive sat nye 
aktiviteter i gang? 
 

Kenn Romme (KR) Vi har haft møde med TD omkring tildeling af midler. Vores oplæg var, at beløb blev 
sat på standby – men meldingen fra TD var, at vi ikke kan skyde beløb til næste år, dvs. ikke brugte midler 
skal tilbagebetales til TD. Til gengæld har vi fået lov til at om konvertere midler fra internationale stævner 
til daglig træning. Vi skal lave en ny aftale med TD til efteråret – og her vil der blive taget højde for, at 
2021 vil blive en meget udvidet sæson – med bl.a. både EM, VM og OL. 
 

Anette Berrig, TIK ville vide, hvad der sker med de ubrugte VM-midler i 2020.  
 

EK svarede hertil, at de vil blive overført til samme aktiviteter til næste år. Det har vi gjort siden 2016, 
og der er redegjort for forbrug og resterende midler hvert år siden. Mht. det endelige regnskab for 2020 
kan vi ikke sige noget om det, måske vi kommer ud med overskud, grundet manglende udgifter til f.eks. 
stævner – men vi ved ikke, om vi fastholder de kontingentindtægter, vi har budgetteret med. 
 

AB ville gerne have ført til referat, at hun forventer, at de ubrugte VM-midler overføres til næste år. 
 

Der var herefter ikke flere kommentarer til budgettet, og budget 2020-2021 blev herefter vedtaget 
 

Mødet blev herefter suspenderet for et kvarters pause. 
 
Ad. 6 Behandling af indkomne forslag 
 

Forslag nr.: 001A 
Forslagsstiller: Lovudvalget 
Emne: Barbue – Senior, Junior og Masters ny WA-afstand 
Begrundelse Barbue er fra den 15 jan. 2020 officiel WA buetype, og der kan fra den dato skydes 
verdens- og Europa rekorder. WA har en afstand for barbue på 50m i stedet for de 40m, vi har i 
Danmark  
Forslag: Barbue division ændres fra 40m til 50 m for Senior, Junior og Master, damer og herrer 
Vedtaget (Det er stadig muligt at arrangere lokale stævner med kortere afstand for f.eks. master) 
 

Forslag nr.: 002 
Forslagsstiller: Lovudvalget 
Emne: Barbue – Barbue – Kadet - ny WA-afstand 
Begrundelse Barbue er fra den 15 jan. 2020 officiel WA buetype, og der kan fra den dato skydes 
verdens- og Europa rekorder. WA har en afstand for barbue kadet på 50m i stedet for de 30m, vi har i 
Danmark  
Forslag: Barbue division ændres fra 30m til 50 m for kadet, damer og herrer  
Vedtaget (Det er stadig muligt at arrangere lokale stævner med kortere afstand for f.eks. kadet) 

 

  



 

 

Forslag nr.: 003A og 003B 
Forslagsstiller: Flemming Jørgensen, TIK (3A) og Jozsef Csikos, Varde (3B) 
Emne: Påklædning ved danske mesterskaber 
Begrundelse: Det skal være nemmere for publikum og dommere at se en skyttes tilhørsforhold. Det skal 
være nemmere for dommere at lokalisere en repræsentant for skyttens klub. 
3A: Ved Danske mesterskaber og Regions mesterskaber i skiveskydning skal skytterne bære enten 
klubtrøje eller personlig sponsortrøje. Ved holdskydning skal alle deltagere på holdet bære samme trøje, 
dvs. enten klubtrøjer eller ensartede personlige sponsortrøjer. Trænere og holdledere, der skal assistere 
skytterne skal bære klubtrøje. Personlig sponsortrøje skal have skyttens navn på ryggen. 
3B: Ved Danske mesterskaber og Regions mesterskaber i skiveskydning skal skytterne bære klubtrøje.   
Ved holdskydning skal også alle deltagere på holdet bære samme klubtrøjer. Trænere og holdledere, der 
skal assistere skytterne skal bære klubtrøje. Dette gælder dog ikke skytter med gyldige 
sponsorkontrakter!  Kontrakten evt. skal fremvises til en dommer inden stævnets start! Personlig 
sponsortrøje skal have skyttens navn på ryggen! 
Efter en debat blev det vedtaget at bede klubberne genfremsætte forslagene til næste forbundsmøde 
med en mere præcis formulering. Det blev blandt andet påpeget, at vi har afskaffet sponsorkontrakter i 
Bueskydning Danmark, samt at der reelt kun skydes danske mesterskaber for seniorer. Ungdom og 
Master skyder forbundsmesterskaber, og det gør forslaget upræcist i den nuværende formulering.   

 

 Forsamlingen godkendte, at alle vedtagne forslag træder i kraft umiddelbart efter forbundsmødet. 
 
Ad. 7. Valg til forbundets bestyrelse: 
 Næstformand – Jan Jager – valgt for en 2-årig periode 
 Eliteansvarlig – Henny Jeremiassen – valgt for en 2-årig periode 
 Menigt bestyrelsesmedlem – Maria Selch Olsen – valgt for en 2-årig periode 

Menigt bestyrelsesmedlem – Torben Jensen, Vordingborg – valgt for 1 år (erstatter Josefine de 
Roepstorff, der blev valgt i 2019) 
1. suppleant – Peder Bundsgaard – valgt for en 1-årig periode 
2. suppleant – Hjörtur Gislason – valgt for en 1-årig periode 

  

 Ad. 8. Valg til nedsatte udvalg: 
 Lovudvalget – Bjarne Strandby og Lis Lassen – udpeget for en 2-årig periode 

Dommerudvalget – Otto Zebitz og Klaus Lykkebæk blev valgt på dommermøde i april – for en 2-årig 
periode 
MHN præsenterede det nye medlem af Amatør- og Ordensudvalget Gro Andersen. Gro Andersen er 
uddannet jurist og advokat, og bestyrelsen har indstillet hende dels for at opfylde lovene, som anbefaler, 
at der er en med juridisk baggrund i udvalget men også for rent praktisk at styrke behandlingen af 
juridiske sager. Gro Andersen blev valgt for en 3-årig periode 
1. suppleant A&O – Niels Høg Henriksen, TIK – valgt foreløbigt for en 1-årig periode 

 

Ad. 9. Valg af interne revisorer 
 Intern revisor – Roy S. Hansen – valgt 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 afholdes lørdag d. 10. april 2021. Lokation oplyses senere, da DLG Odense er 
blevet solgt. Gode bud efterlyses – Kontakt forbundet. 

 

Jess Hoffmeier, Rønne Bueskyttelaug oplyste, at det som bornholmer er svært at være et sted i Danmark kl. 10. 
 

  



 

 

Ad. 11 Eventuelt  
 

Der var flere, der efterlyste afholdelse af DM Ude i 2020, nu forsamlingsrestriktionerne er blevet lempet, ligesom 
der blev efterspurgt mulighed for betalte dommere til aftenstævner, nu der ikke bliver afholdt så mange stævner 
længere.  
 

MHN svarede hertil, at der bliver afholdt bestyrelsesmøde senere i dag – og begge dele er punkter på 
dagsordenen. Pt. fastholdes DM Master i Nykøbing. Vi vil gerne have en løsning, hvor der både kan afholdes for 
senior og ungdom. En afgørelse vil blive meldt hurtigt ud. 
 

Gunhild Brynning, Holstebro oplyste, at kassen med stævneudstyr trænger til et gennemsyn – bl.a. mangler 
højttaler. 
 

MHN svarede, at udstyret nu står ved Martin Damsbo, at vi nok skal sørge for, at der kommer en højttaler. 
 

Robert Knudsen, Aalborg ville gerne takke bestyrelse og ansatte for altid at have tid til en snak. 
 

Der var herefter ikke flere, der ønskede ordet.  
 

Morten Holm-Nielsen afsluttede forbundsmødet med at takke Peter Bundsgaard – vores evige suppleant - for 
endnu en gang at være trådt til og hjælpe forbundet. Næste lørdag er der Årsmøde i DIF – og Bueskydning 
Danmark er i lighed med Kano-Kajak og Badminton nomineret til prisen som Årets Specialforbund. Det er de 
fremmødte repræsentanter for de andre specialforbund, der afgør, hvem der skal have prisen. Selvom vi ikke 
vinder prisen, skal vi tage det som en stor anerkendelse af den indsats, der lægges fra alle vore frivillige. 
 
Endeligt takkede MHN alle for at ville bruge tiden på mødet i dag – og ønskede alle en god weekend. 
 

 
Dato:  Dato:  
    

   
 

Morten Holm-Nielsen, forbundsformand Eva Kartholm, dirigent 


