Referat af bestyrelsesmøde d. 16. juni 2018
Til stede:

Morten Holm-Nielsen (MHN)
Jan Jager (JJ)
Eva Kartholm (EK)
Henny Jeremiassen (HJE)
Hans Lassen (HL)
Bjarne Strandby (BS)
Maria Olsen (MO)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

Afbud:

Anders Løcke Jensen (AJ)
Torben Grimmel (TG)
Kenn Romme (KR)
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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
F.U.
Ingen møder siden sidst
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Tages løbende
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
JJ og MHN har været til årsmøde og DIF Konference.
Team Danmark
World Archery
MHN har til møde med Tom Dielen (WA) talt videre om planer med Super Series i
Danmark. WA arbejder med planer om World Cups, hvor forbundene selv booker
hotel, bliver dog tidligst fra 2020.
World Archery Europe og World Archery Nordic
NUM: Det har været et stort arbejde med diverse eftertilmeldinger og afmeldinger.
Næste år afholdes NUM i Danmark, men det tilrådes, at der til næste gang skytterne
skal rejse, IKKE vil være åbent for eftertilmeldinger.
Andet
Strategiarbejde
MHN og KRL har været til møde med DIF. Vi har stort set nået målsætningerne.
Strategimøde vedr. 3D er udsat til ca. 1.11.2018.
Magasinet
HL er ansvarlig for udvikling af Magasinet. Annoncer vil blive faktureret igen fra i år.
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Økonomi
Perioderegnskab / Budgetopfølgning
Regnskabet blev gennemgået – Der er afsat penge til kommunikationsstrategi, da
denne skal redigeres. Eva spurgte til status. KRL og Jakob W. arbejder på det. MHN
kontakter dem.
Der har været et stort træk på dommerkontoen. Der er flere årsager, men der er
blandt andet holdt mange aftenstævner. Bestyrelsen bakker op om aftenstævnerne,
men der er måske brug for at finde en anden betalingsmodel til næste sæson.
Uniformsudgifter – budget er brugt, men der mangler stadig tøj til nogle af
landsholdsskytterne, og det skal selvfølgelig indkøbes.
EK har udarbejdet et udkast til en budgetprocedure. Bestyrelsen godkendte
proceduren, som vi så kører efter ifm budget 2019.
Styregruppemøde med TD først i oktober. DIF og TD er obs. på vores flotte resultater
omkring vores talenter.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Der arbejdes på en hurtig løsning omkring Herre Recurve og træning. Det forventes, at
der vil blive en samling over sommeren.
Johan Weiss arbejder videre med den røde tråd i talentarbejdet. Klub – Teknik Skole –
Storsamling (12-14 år) – Talent – Elite.
Vi har nu talentcentre i Broby, Taastrup, Holstebro og Aarhus, og arbejder videre med
min. 2 andre klubber. Vi bør overveje flere på Sjælland – så der bliver bedre fordeling
transportmæssigt.
Landsholdscenter – Vi opstiller en container midlertidigt – arbejder på noget mere
stationært.
MHN og TG har afholdt møde med Lars fra TD og Mikkel fra DIF.
Patrick Laursen tager med til EM Ungdom som træner, hvor Bjarne Laursen og 11
skytter er afsted.
Breddeafdelingen
Skole OL gik godt. Det nye finaleformat fungerede rigtigt godt.
Trænerkurser – Materiale til Grundtræner A og B er færdigt – C er på vej. God
evaluering af underviser (Rasmus Fogt) fra Sorø – Efter sommer forventer vi at kunne
have et færdigt kursushjul, så man kan se, hvornår der afholdes kurser, og hvem der vil
være instruktør.
Vi arbejder videre med Archery Battle – der skal laves nogle regler, der passer til os.
DGI – KRL har møde med konsulenter fra DGI til september omkring eventuelle
samarbejdsflader.
Lovudvalget
Intet at bemærke
Dommerudvalget
5 dommere er ophørt – men mangler at aflever deres udstyr. LL sender besked til HJ
om, hvem der skal rykkes på tlf. Hvis de ikke afleverer udstyret, vil der blive sendt
faktura ud.
Andet
Medlemssystem – orientering. Der er afholdt møde med Datasign – Systemet vil blive
overdraget i små afleveringer.
Super Series – Odense – Der er afholdt 2. møde med SE Danmark og SE Fyn- Super
Series forventes afholdt i Arena Fyn med guld og bronzefinaler i rådhushallen på
Odense Rådhus.
Der er afholdt møde for vore Teknisk Delegerede – og ny DM kontrakt er udfærdiget.
Der arbejdes videre på trådløs resultatformidling.

HJ
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Formandsmøde 2018
Bestyrelsen diskuterede en mulig ny kontingentstruktur, der skulle fremlægges på
formandsmødet. Bestyrelsen besluttede ikke at ændre kontingentstrukturen og heller
ikke at lave en skyttelicens.
Andre emner
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Bordet rundt, eventuelt

Næste bestyrelsesmøde sat til 15. september kl. 10.00.
Referent:

Helle Jakobsen

