
 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

Til alle medlemsforeninger i Bueskydning Danmark  

 

 

 

 

 

 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSMØDE 

 

 
Der har den seneste tid været en del uro omkring elitearbejdet med diverse skriverier til klubber og 

enkeltpersoner. Vore skytter, som gør en stor indsats for at dygtiggøre sig kan ikke være tjent med denne 

fortsatte uro. 

 

Vi er nu på vej ind i en fase, hvor skytterne skal forberede sig til det kommende års opgaver herunder VM, 

hvor såvel compound som recurve skal forsvare deres flotte placeringer fra sidste VM og hvor 

recurveskytterne skal forsøge at kvalificere sig til OL. 

 

For at optimere disse forberedelser er det en forudsætning, at der er ro omkring arbejdet. Bestyrelsen for 

Bueskydning Danmark ønsker derfor at spørge alle klubber, om der er opbakning til den linje bestyrelsen har 

fulgt og herunder de beslutninger og handlinger, det har medført, eller om det er arbejdsgruppens 

synspunkter med udskiftning af bestyrelsen og den sportslige ledelse man støtter. 

 

Der indkaldelse derfor til ekstraordinært forbundsmøde til afholdelse søndag den 28/9 2014 kl. 10.30 på 

adressen: Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV. 

 

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. 

Redegørelse for bestyrelsens holdninger omkring elitearbejdet og gennemførsel af dette vedlægges. 

Skrivelsen har tidligere været offentliggjort på forbundets hjemmeside. Det fremgår bl.a. heraf, at 

bestyrelsen ikke har planer om udskiftninger af den sportslige ledelse på denne side af VM.  

 

Såfremt et flertal på forbundsmødet ikke bakker op om bestyrelsens arbejde, vil vi selvfølgelig respektere 

flertallets ønske. Konsekvensen vil så være, at bestyrelsen vælger at trække sig, da vi ikke mod vor egen 

overbevisning kan ændre i den linje vi har fulgt og ønsker at følge fremover. Derfor er pkt. 4 sat ind. 

 

Vi skal afslutningsvis opfordre alle klubber til at møde op og tilkendegive deres holdning. Inden da vil vi 

opfordre alle klubbestyrelser til at afstemme deres holdning med deres egne medlemmer, da det er 

overordentligt vigtigt for den bestyrelse, der sidder efter det ekstraordinære forbundsmøde, at de sidder 

med en så bred politisk opbakning som muligt, da det bedst sikre ro efter det ekstraordinære forbundsmøde.  

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

DK – 2605 Brøndby 

Tlf.: +45 43 26 27 28 

Fax: +45 43 26 27 29 

Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk 

E-mail: info@bueskydningdanmark.dk 

 

Brøndby den 15. August 2014 



 

Tilmelding til mødet skal ske ved mail til info@bueskydningdanmark senest den 15/9 2014. 

 

En klub kan højst have fuldmagt fra to andre klubber.  

 

På bestyrelsens vegne 

Rolf Lind 

Formand Bueskydning Danmark  

 

Husk at tilmelde Jer Bueskydning Danmarks nyhedsbrev. Det er helt gratis og gøres på 

www.bueskydningdanmark.dk.            

 


