Referat af bestyrelsesmøde d. 15. september 2018
Til stede:

Morten Holm‐Nielsen (MHN)
Jan Jager (JJ)
Eva Kartholm (EK)
Henny Jeremiassen (HJE)
Hans Lassen (HL)
Bjarne Strandby (BS)
Kenn Romme (KR)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

Afbud:

Anders Løcke Jensen (AJ)
Maria Selch‐Olsen (MO)
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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
Evt. Forslag til medlem af DIF’s udviklingsudvalg – Ingen forslag
EK og MHN deltager i DIF’s budgetmøde
EK/MHN
Team Danmark
Masterplan for 2019 er pt under udarbejdelse. TD har tilkendegivet, at vi som
udgangspunkt arbejder videre under samme ramme som for 2018, dog med øget fokus
på OL‐deltagelse. TD er opmærksom på, at OL‐deltagelse kræver en helhedsindsats,
hvor compound skytterne bidrager til at skabe et elitært miljø for vores eliteskytter.
World Archery
WA har fået ny tøjsponsor, Errea fra Italien, som de gerne ser forbundet benytter. Vi
undersøger mere herom – og vil bl.a. bede om at få tøj‐prøver tilsendt.
Der var bekymring for, at det er tilstrækkeligt fleksibelt med en italiensk leverandør.
Kan måske klares ved at Errea etablerer et lager i Danmark.
World Archery Europe og World Archery Nordic
Klaus Lykkebæk deltog i WAE’s kongres på Forbundets vegne. Arrangør skal fremover
betale for internationale dommeres transportudgifter til arrangementet – I den
sammenhæng blev Entry fee for deltagere sat op med 10€.
Andet
Vi er af Sport Event Fyn blevet spurgt om muligheden for at afholde VM i 2023. Inden
vi går videre med det – vil vi bede SE DK om at kontakte WA og forespørge til, om det
MHN
overhovedet er aktuelt med endnu et VM i Danmark.
Der arbejdes på ny organisering af forbundets administration.
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Strategiarbejde
Der arbejdes videre med strategierne.
Der skal tages tilløb til at sætte gang i pigesporet, som har opstart i 2019.
Der vil blive arrangeret workshop i løbet af efteråret for 3D og med fremtidigt
talentarbejdet i 3D
Magasinet
Et emne til artikel kunne være, hvad gør man som skytte, hvis man har fået en ny
sponsor – og gerne vil pleje denne.
Økonomi
Perioderegnskab / Budgetopfølgning
Overordnet går det fint. Vi skal have rykket talentcentre og skytter for manglende
betalinger. I den sammenhæng er det naturligt at udarbejde en kort oversigt over alle
talentcentre – med angivelse af, hvilke økonomiske betingelser, der er på dem hver
især.
Vi skal have udarbejdet et forecast vedr. tilskud fra Sallingfonden.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Der var en diskussion omkring strukturen omkring de forskellige talentcentre – Der bør
redegøres for, hvordan hvert enkelt center arbejder med deres skytter, således at det
bliver tydeligt, hvad man kan forvente af sin deltagelse på talentcenteret. TD
Masterplan – Der arbejdes på den – deadline 27.9. – med styregruppemøde i oktober.
Landsholdstøj ‐ Vi har fået OK fra DIF på at måtte bruge deres logo på landsholdstøjet –
og som tidligere nævnt har vi fået tilbudt ny tøjsponsor. Såfremt vi skulle vælge at
benytte os af dette tilbud, vil det tidligst blive fra 2020 – og med det forbehold, at vi
kan have lagerbeholdning her – som vi løbende betaler for brug af.
Breddeafdelingen
Combat Archery ‐ Vi har sendt ansøgning til DIF’s initiativpulje – afventer endeligt svar,
så projektet kan sættes i gang. Pt. overvejes kick‐start i forbindelse med 3D workshop
d. 20. oktober.
Skole OL –Ny struktur på Skole OL Bueskydning offentliggøres sammen med
indkaldelsen til den kommende sæson. Miniforløb med klasser og lokalfinaler tænkes
ind som nyt i konceptet. Dog stadig mulighed for at afholde efter gamle model.
DGI – Flere møder afholdt med DGI Skydning. Indtil videre arbejdes på et samarbejde
omkring tilbud og udvikling af kurser (forhøjet gebyr ved deltagelse fra klubber fra
anden organisation) – samt sommercamp. Deres baner skal sikkerhedsgodkendes af
politiet. Vi vil med udgangen af 2019 evaluere samarbejdet imellem BD og DGI.
Startpakke til udlån til nye klubber blev drøftet og tages med i budgetbehandlinger i
november 2018.
Lovudvalget
Lovkompleks er lagt til download på hjemmesiden – og sendt ud i papirform til
dommerne i sidste uge.
Dommerudvalget
Det skal understreges overfor dommerne, at når de deltager til stævne, er de der som
dommere – og ikke forældre. Og ved tvivlsspørgsmål skal de spørge dommerformand.
Man bør overveje, om nye dommere, der er med til stævner som føl, ikke bør gå med
en erfaren dommer bag sig til de første stævner – så den erfarne dommer kan hjælpe
til ved tvivlsspørgsmål.
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Andet
Medlemssystem – status – Stadig ikke klart til at komme ud. Ny opdatering 21.9 –
hvorefter vi forhåbentligt kan sende det ud til nogle klubber og sekretariatet, der kan
prøve at oprette sig i det – og se, hvordan det fungerer – og komme med
kommentarer.
De 3 udendørs DM’er blev evalueret – Det bør tilføjes i DM kontrakten, at der skal
stilles træningsfaciliteter til rådighed.
Flemming Skjoldborg vil være TD til NUM 2019 i Aalborg – og han vil deltage i møder
op til.
Workshop for 3D – d. 20. oktober – for klubrepræsentanter.
Formandsmøde 2018
Formandsmøde – Emner til dagen: Medlemssystem, DGI, orientering om forbundets
organisering, Combat Archery, sponsorarbejde – kandidater til sponsorudvalg søges,
Superseries, økonomi, eliteorientering – herunder den røde tråd.
Andre emner
Intet at bemærke
Bordet rundt, eventuelt
Næste bestyrelsesmøde sat til fredag d. 2. november kl. 18.00 i Odense – med
efterfølgende formandsmøde lørdag d. 3.11.
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