
 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. november 2018  
  
Til stede fra bestyrelsen: Morten Holm-Nielsen (MHN) 
  Jan Jager (JJ)  
  Eva Kartholm (EK) 
  Henny Jeremiassen (HJE) 
  Hans Lassen (HL) 
  Maria Selch-Olsen (MO) 
Fra sekretariatet: Kenn Romme (KR) 
  Astrid Carstensen (AC) 
  Helle Jakobsen (referent) (HJ) 
 
Afbud:  Bjarne Strandby (BS) 
  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 – Morten bød AC velkommen.  

2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  

 MHN har afholdt møde med Flemming Knudsen (forbundets kontaktperson i DIF’s 
bestyrelse), Flemming fik en orientering om forbundets arbejde og vores dialog med DGI. 

 

2.2 Team Danmark  

 Se under elite  

2.3 World Archery  

 Intet at bemærke  

2.4 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 Der er møde i World Archery Nordic til februar på Færøerne. MHN og JJ deltager  

2.5 Andet  

 MHN vil foreslå WAE at arrangere en konference for generalsekretærer og 
udviklingskonsulenter - på konference skal blandt andet diskuteres nye tiltag indenfor 
bueskydning.  
World Series Indoor (Series 6): Sport Event Danmark og Sport Event Fyn har givet tilsagn 
omkring økonomien, så vi kan søge om et stævne i 20, 21 og 22. Det forventes at blive 
afholdt i Arena Fyn – som et 500 stævne. Der er allerede i Rom i 2018 lagt op til, at bar- 
og langbuer kan deltage på nedsat fee – og derfor heller ikke med i pointpengepræmier. 
Vi arbejder på også at få dem med i DK. Vi vil snarest sende ansøgning til WA. 

 

3 Strategiarbejde  

 Der er statusmøde 6.12 med Mikkel fra DIF – KR deltager.  

4 Magasinet   

 Gode artikler – stor tilfredshed. HJ sender mail til redaktør med diverse forslag. HJ 
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5 Økonomi  

5.1 Perioderegnskab / Budgetopfølgning  

 EK oplyste, at vi pt. er bagud på diverse aktiviteter – og der skal lige tjekkes op på diverse 
ind- og udbetalinger til talentcentrene. Men bundlinjen ser ellers fint ud. 
EK rykkede for budgettal for 2019.  

 

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteafdelingen  

 MHN oplyste, at der var været et godt møde med styregruppen i TD vedr. Masterplanen. 
Denne skal endeligt godkendes af TD’s bestyrelse, der holder møde 1.12.  
TD har afholdt møde med Brøndby kommune omkring hvordan de kan hjælpe med vores 
nye landsholdscenter. Der er nu en byggesag i gang – og vi er i dialog med byggefirma 
vedr. hus.  
EK har været i dialog med Errea ved landsholdstøj. Det er lækkert tøj, men det kan være 
en hurdle, at de ikke vil føre lager i Danmark. Leveringstiden bliver lidt for lang, hvis vi 
ikke vælger deres katalogvarer, men selv vil designe en model. EK mangler stadig lidt info, 
før vi kan tage endeligt stilling til det. 
Talentcenter – Broby går med tanker om at lave et talentcenter for 3D på nærliggende 
motocrossbane. 
Talenttrænermøde – Der har været møde med talentcentertrænere i oktober. Alle – 
bortset fra 2 personer – deltog. Nyt møde igen i november. Vi laver en rød tråd – fra 
teknik-skoler og storsamlinger til talentcentre til bruttohold. 

 

6.2 Breddeafdelingen  

 Orientering om Combat Archery – Mere herom på Formandsmøde søndag. 
Opstart af nye klubber – opstartspakke – den norske model –  Dette tages der stilling til i 
forbindelse med behandlingen af budget 2019. 
DGI-samarbejde – Mere herom på Formandsmøde søndag. 
Status på trænerkurser –  Vi er nu gået i gang med at afvikle de første 
kandidattrænerkurser. Der har været 8-10 på hvert grundkursus - Interessen er støt 
stigende. Der er kandidattræner i november – og der er pt. 10 tilmeldt. 

 

6.3 Lovudvalget  

 Lovkompleks er udsendt pr. mail – og til dommere i papirform.  

6.4 Dommerudvalget  

 Intet at bemærke  

6.5 Andet  

 Medlemssystemet – Det går fremad – men vi er ikke så langt, som vi havde håbet. Vi skal 
finde nogle kasserere, der vil prøve at lege med det – og se hvordan det virker for dem. 
Workshop for 3D – 20. oktober – mere herom til Formandsmøde lørdag. 

 

7 Formandsmøde 3. november 2018  

 Emner til formandsmødet blev gennemgået.  

8 Andre emner  

 Intet at bemærke  

9 Bordet rundt, eventuelt  

 Møder i 2019 – 13.1.2019 i Aarhus – og 9.3.2019 i Brøndby  

 
Næste bestyrelsesmøde sat til 1. december kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby. 
 
 
Referent: Helle Jakobsen 


