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Til klubberne i Bueskydning Danmark
Vi vil gerne invitere jer til et nyt initiativ i Bueskydning Danmark, nemlig Formandsmødet.
Mødet vil foregå den 29. oktober kl. 10 og stedet er DLG‐FAF, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.
Formandsmødet er et nyt forum, hvor vi inviterer to bestyrelsesmedlemmer fra hver klub i
Bueskydning Danmark til ”halvårsstatus”. Mødets formål er at styrke dialogen og afstemme
forventninger mellem klubberne og forbundets bestyrelse. De seneste forbundsmøder har været
meget præget af diskussion, og det hilser vi på den ene side velkommen, men på den anden side
synes vi, at møderne kan komme til at trække lidt længe ud, og derudover er der emner, som det
var bedre at drøfte på et møde, hvor der er mere mulighed for dialog, end der er på de lidt stramme
forbundsmøder.
På formandsmødet vil bestyrelsen give en orientering om forskellige projekter vi er i gang med, men
det er også meningen, at I som klubber kan komme med emner, I gerne vil have vendt.
Det store emne på dette formandsmøde bliver budget 2018 og prioritering af forbundets
økonomi/indsatser.
Foreløbig dagsorden for formandsmødet:
•
•

•
•
•
•

Velkomst
Breddeorientering ‐ Her kommer blandt andet følgende emner:
Skole‐OL
Kurser
Soldaterprojekt
3D storsamlinger
Eliteorientering
Præsentation af vores nye sportschef Torben Grimmel
Status på sæsonen 2017 (3D, ungdom og senior)
Budget 2018
Se vedhæftede bilag omkring budget 2018.
Forbundsmødet 2018
Eventuelt

Hvis I har et emne I gerne vil have diskuteret på formandsmødet, så send det til Morten på
formand@bueskydningdanmark.dk.
Tilmelding til mødet bedes foretaget inden den 18. oktober til info@bueskydningdanmark.dk
Der ydes ikke kørsel godtgørelse til mødet, men Bueskydning Danmark sørger for forplejning.
Med venlig hilsen
Bueskydning Danmark
Morten Holm‐Nielsen

