Referat af bestyrelsesmøde d. 22. april 2018
Til stede:

Morten Holm‐Nielsen (MHN)
Jan Jager (JJ)
Henny Jeremiassen (HJE)
Hans Lassen (HL)
Bjarne Strandby (BS)
Anders Løcke Jensen (AJ)
Maria Olesen (MO)

Afbud:

Eva Kartholm (EK)
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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

DAGSORDEN
Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Referat af tidligere møde blev formelt godkendt.
Kort gennemgang af emner fra Forbundsmødet. På formandsmødet i efteråret vil vi
drøfte aftenstævnernes status og dommerbemanding.
F.U.
Ingen møder siden sidst
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Tages løbende
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
DIF’s årsmøde er d. 4‐5 maj. JJ, EK og MHN deltager.
DGI og DIF har med penge bevilget af Folketinget oprettet en lokalforeningspulje på 45
mio., hvor klubber kan søge tilskud til lokale aktiviteter. Se mere på www.dif.dk.
Team Danmark
Intet at bemærke
World Archery
Intet at bemærke
World Archery Europe og World Archery Nordic
NUM i Larvik: Der laves T‐shirts til deltagerne fra Bueskydning Danmark. Bestilles
samtidig med tilmelding. Der kommer til at stå årstal på.
NUM 2019 bliver arrangeret af Aalborg Bueskyttelaug.
Andet
Ansvarsfordeling i bestyrelsen. Fremover vil et ark med ansvarsfordelingen for aktuelle
opgaver blive sendt til bestyrelsesmedlemmerne og de ansatte sammen med referatet.
Strategiarbejde
Der skal afholdes 3D‐seminar inden 1. oktober.
Dommerkursus afholdes d. 8.‐10. juni. Der er aktuelt tilmeldt 5. Vi har brug for flere og
annoncerer det igen.
Strategispor omhandlende piger starter i 2019: MO orienterede fra møde om emnet.
Piger motiveres lige som drenge af, at det er sjovt og at man forbedrer sig, men piger
slapper aldrig af. De falder tit fra sporten efter 9. kl. bl.a. pga. en stigende mængde
lektier.
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Magasinet
Systemreklamer fjernes.
Stor tilfredshed med bladet.
Økonomi
Perioderegnskab / Budgetopfølgning
Ingen kommentarer til regnskab.
Der indføres deadline på indsendelse af kvitteringer fra deltagere i internationale
regnskaber, så disse kan afsluttes hurtigere.
Såfremt der er ubrugte penge i World Cup budget for compound, kan disse bruges til
World Cup 4 og EM.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Landsholdscenter er under oprettelse ved Brøndby stadion. Der er givet midlertidig
tilladelse fra Brøndby Kommune til at skyde. Når den endelige tilladelse er klar
opsættes skur og overdækning.
Der er ved at blive oprettet talentcenter i Broby på Fyn. Der vil blive opkrævet et
halvårligt gebyr på 750 kr. af talentcenterskytterne, efterhånden som dette kommer til
at fremgå af kontrakterne.
Breddeafdelingen
Skole‐OL er i gang med 15 deltagende klubber. Finalen bliver i juni. Der har været kritik
af, at tilmeldingen har været besværlig. Endvidere er nogle tilmeldte klasser udeblevet.
Resten af materialet til trænerkurser er formentlig færdig sidst på sommeren. Johan
Weiss er projektansat til at arbejde med trænerkompetencer.
Lovudvalget
Intet at bemærke
Dommerudvalget
Dommermødet har været afholdt og udvalgsmedlemmerne blev genvalgt: Claus Falck
Hansen for Vest og Anette Nielsen for Øst.
Nye regler fra WA kommer i lovkomplekset.
Vi tilbyder 3 dommere uddannelse til internationale dommere, da vores nuværende
internationale dommere falder for aldersgrænsen indenfor få år.
Andet
Nye medlemssystem – Der arbejdes videre med det.
Super Series (indendørs international stævnerække) bliver formentlig i uge 2 i OCC,
Odense. MHN har holdt møde med Sport Event Fyn og der skal laves budget for
projektet. Der skal købes måtter, som efterfølgende kan lejes ud til klubber.
Archery Battle – intet nyt.
Resultatformidling – Vi vil bede Danage om at skille sig af med terminalerne. De vil
fortsat være behjælpelige med opbevaring af udstyret. Trådløst udstyr indkøbes, samt
powerbanks. Foreløbig købes ikke telefoner, vi afventer behov. Klubberne bedes i
stævneinvitationerne opfordre deltagerne til at have opladte telefoner med, hvis disse
skal bruges til stævneresultater.
Kritik af BD‐pins – Vi overvejer alternative pins, som er mere ”danske”, men først når
lageret er brugt op. Trænere/holdledere uddeler 5 gratis pr. skytte ved internationale
stævner. Muligheden for tilkøb af flere undersøges.
Danske mesterskaber – For at sikre en høj standard for disse stævner, vil der komme et
tillæg til DM‐håndbogen om samarbejdet mellem stævnearrangør og teknisk
delegeret. Jan Jager holder møde med de teknisk delegerede.
3D‐banen på Sjælland – Der er afgivet tilbud på tilkørselsvej og denne vil blive lavet.
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Forbundsmøde 2019
7. april 2019
Andre emner
Møder i 2018 – 2019
16.6.18 – Bestyrelsesmøde
15.9.18 – Bestyrelsesmøde
2.11.18 – Bestyrelsesmøde
3.11.18 – Formandsmøde
1.12.18 – Bestyrelsesmøde (Budget)
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke

Referent:

Henny Jeremiassen

