
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 3.12.2017 
 
Til stede: Morten Holm-Nielsen (MHN) 
 Jan Jager (JJ)  
 Eva Kartholm (EK) 
 Henny Jeremiassen (HJE) 
 Bjarne Strandby (BS) 
 Peter Bundsgaard (PB) 
 Kenn Romme (KR) 
 Torben Grimmel (TG) 
 Helle Jakobsen (referent) (HJ) 
 

Afbud: Hans Lassen (HL) 
 Anders Løcke Jensen (AJ) 
  

 DAGSORDEN  

1 Udsendte referater  

1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  

 Referat af tidligere møde blev formelt godkendt  

1.2 F.U.  

        Ingen møder siden sidst  

1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  

 Tages løbende  

2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  

 MHN har underskrevet og indsendt strategiaftalen med DIF  

2.2 Team Danmark  

 TD har fået yderligere 40 mio. Kr. Fra Kirby-fonden.  
Vi har haft møde med TD vedr. Masterplanen for 2018. Såfremt planen bliver godkendt i 
TD’s bestyrelse, vil vi få flere skytter godkendt som TD-skytter.  Det giver som udgangspunkt 
dog ikke flere penge, men det er et godt signal – og tilskuddet til recurve er nu ikke længere 
kun rettet med én person, men mod recurve generelt.  
TD’s referat fra mødet foreligger endnu ikke. Vil blive lagt på hjemmesiden, når det kommer. 
Vi har fået talentbevillingen igennem – mere om den under elite. 

 

2.3 World Archery  

 Vi har ikke fået medhold i WA vedr. vores protest mod den afgørelse, der blev truffet af 
Executive Committee vedr. den ekstra guldmedalje, de valgte at uddele til VM 3D. 
MHN har talt med den pågældende skytte, og selvom vi ikke er enige med WA – så har vi 
valgt at lukke sagen nu, hvorfor vi ikke gør mere ved det. 

 

2.4 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 European Games afholdes i Minsk – og her er Compound også kommet på programmet.   

2.5 Andet  

 Vi har fået invitation fra Sport Event Danmark til seminar og reception. MHN, JJ og EK 
deltager på forbundets vegne. 
JJ og MHN har været til møde i Aalborg, der arbejdes på at etablere et talentcenter i 
Aalborg.  

 
 
 
 
 

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 



 

Odense ved Arcus har også udtrykt ønske om at blive talentcenter. TG arbejder med en 
afklaring.  

TG 
 

3 Strategiarbejde  

 Aftale er som tidligere nævnt underskrevet og sendt til DIF.  

4 Bladet   

 Næste nummer udkommer i december. 
Der skal laves aftaler med annoncører, men det kræver enkelte ændringer af hjemmesiden 

 
HL 

5 Økonomi  

5.1 Perioderegnskab / Budgetopfølgning  

 Perioderegnskabet blev gennemgået. Det ser udmærket ud – vi ser ud til at komme ud med 
et mindre overskud – mod et budgetteret underskud. Som tidligere nævnt er visse konti 
overskredet – men der er en god begrundelse herfor. Andre steder har vi ikke brugt penge 
nok.  Dette skyldes især, at talentarbejdet ikke er kommet ordentligt i gang, hvilket igen som 
tidligere nævnt – skyldes vores sportschef-situation. 
Budget 2018 blev igen gennemgået. Vi har styr på DIF indtægterne. TG mangler endelige tal 
vedr. eliten – når disse er på plads kan endeligt budget lægges. 

 
 
 
 
 

TG/EK 

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteafdelingen  

 Der har været et evalueringsmøde med 3D landsholdet. MHN og TG deltog. De havde en god 
og konstruktiv snak. 
Ansættelse af 3D koordinator/landstræner – Der er ansøgningsfrist den 5. december. 
Talentcenter – Som tidligere nævnt har Aalborg og Odense (Arcus) udtrykt ønske om at blive 
taget i betragtning som kommende talentcenter. Det vil være en betingelse for at komme i 
betragtning, at der er en rød tråd fra ATK til talentcenter til landshold. 
Sæsonen 2018 – Afventer endeligt budget  

 

6.2 Breddeafdelingen  

 3D bane øst – Kongskilde er endeligt nedlagt – der må ikke skydes mere på banen. Den nye 
bane er under etablering.  Der skal laves aftale med naboen vedr. tilkørsel til banen. 
3D storsamling – evalueringsmøde med trænerne: Det er stadig et problem med at få 
børnene til at møde – især i Øst. Det vil blive forsøgt at arrangere 6 landsdækkende 
samlinger i løbet af sæsonen. Vi skal være bedre til at lave PR for dem. 
Der har været udtryk ønske om, at der bliver afholdt noget internationalt 3D over sommeren 
– gerne i forbindelse med de øvrige nordiske lande. MHN oplyste, at der arbejdes på det i 
NBU. Vi kan evt. lægge op til at afholde noget i forbindelse med NUM i DK i 2019. 
Skole OL – 15 klubber i 2018 – der arbejdes på at få finaleskydningen ind på selve stadion, så 
vi ikke ligger gemt på bagsiden af stadion som i 2017.  
Tress-Buer til indskoling – kæmpe succes hos Tress. 
KRL fortalte om projekt i Sverige, hvor en masse mindre sportsgrene afholder en samlet 
mesterskabsuge i en by. DR skulle være meget positive overfor at dække et sådant 
arrangement, hvis det holdes i Danmark også. For vores vedkommende kunne det evt. 
kædes sammen med enten en DM-finaleskydning – eller som en finale på et Grand Prix-
arrangement. Bestyrelsen er positive overfor det – så KRL vil evt. gå videre med det. 

 
KRL 

 
KRL 

 
 

MHN 

6.3 Lovudvalget  

 Intet at bemærke  

6.4 Dommerudvalget  

 Det foreslås, at der inden næste årsmøde for dommerne afholdes et opsamlingsmøde, hvor 
de internationale dommere, MHN og dommerformanden mødes og gennemgår forskellige 
scenarier, som så senere vil blive taget op på årsmødet. 

 
MHN 
m.fl. 

 



 

Der vil blive afholdt et internationalt seminar i efteråret 2018.  Vi vil sende 2 deltagere til 
uddannelse til kontinentale dommere – hvilket følger fint i tråd med vores strategiplan. 

BS?? 

6.5 Andet  

 Medlemssystem – Opstartsmøde med leverandøren tirsdag d. 5.12 
DM – kontrakter – De reviderede kontrakter blev godkendt. Fremadrettet vil der gives 70 kr. 
i tilskud pr. deltager til DM’er – og i stedet vil vi stille en IANSEO m/k til rådighed, der under 
stævnet skal være behjælpelig med at sørge for løbende opdateringer til IANSEO. Der vil i 
den sammenhæng snarest blive afholdt et decideret IANSEO-kursus. 

 
 
 
 

MHN 

7 Forbundsmøde 2018  

 Forslag til Forbundsmødet: 
Forslag om at ændre antallet af medlemmer fra 10 til 5 medlemmer ved oprettelse af ny 
forening – Bestyrelsen kan anbefale forslaget 
Forslag omkring udenlandske statsborgeres deltagelse i DM  
Forslag til udvidelse af lovudvalget til at tage sig af ”skyderegler”, forslået på 
formandsmødet.  
Nye procedurer omkring indkaldelse til Forbundsmøde og udsendelse af dagsorden (kun på 
mail)  
Lovkompleks udsendes kun på mail – og ellers kun rettelsesblade på bestilling - Bestyrelsen 
kan anbefale forslaget 
Forslag til ændrede procedurer omkring opkrævning af kontingent – venter til næste år, når 
medlemssystemet er kørt ind. 
Diverse konsekvensrettelser i lovkomplekset 
Bestyrelsessammensætning ved Forbundsmøde 2018 – Bestyrelsen opfordrer HJ til at opstille 
som Eliteansvarlig, HJ vil gerne. 
Vi skal finde ny person til posten som menigt bestyrelsesmedlem – gerne fra Sjælland. Samt 
ny formand til A&O. 
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8 Andre emner  

 Næste møde 13. januar 2018 på Fyn  

9 Bordet rundt, eventuelt  

 Middelfart har søgt om dispensation til at afholde FM som 1440 runde. Ingen andre har 
udtrykt ønske om at afholde arrangementet – Middelfart får dispensationen. 
Varde har udtryk ønske om at afholde DM 3D 2018 i første weekend i juli. Der var enighed 
om, at det er for tidligt på sæsonen, da DM gerne skal være afslutningen på sæsonen – og 
derudover er datoen i skolernes sommerferie, hvorfor det må formodes, at mange skytter er 
på ferie. 

 
HJ 
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Referent: Helle Jakobsen 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
  


