
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 5.-6. oktober 2019 
 
Til stede fra bestyrelsen:  Morten Holm-Nielsen (MHN) 
  Jan Jager (JJ)  
  Eva Kartholm (EK) 
  Henny Jeremiassen (HJE) 
  Hans Lassen (HL) 
  Bjarne Strandby (BS) 
  Maria Selch Olesen (MO) – Deltog søndag 
  Peter Bundsgaard (PB) – Deltog søndag 
   

Fra sekretariatet: Kenn Romme (KR) 
  Helle Jakobsen (referent) (HJA)  
 

 DAGSORDEN Ansvarlig 

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 orienterede fra DIF’s budgetmøde fredag og lørdag. Det kommende politiske 
program diskuteret, og programmet skal vedtages på næste år repræsentantskabsmøde. 
Vores nye strategi skal afspejle det, og der er blandt andet fokus på energi, socialt ansvar 
og fælles interaktion på tværs af forbund. I forhold til strategi de foregående år – omkring 
f.eks. piger - er det dog et issue, at alle forbund vil tilpasse det i deres politiske 
programmer, og da der kun er de samme grupper at appellere til, bliver det vanskeligt for 
alle specialforbund at komme i mål med strategierne.  
I forhold til vores nuværende strategi bør DIF overbevises om, at det ikke er slut efter 
disse 4 år, men at de nuværende strategier kan fortsætte i hvert fald 4 år endnu. Det kan 
dog være et problem, da fondene giver penge til udvikling – ikke drift – og DIF er derfor 
presset på økonomien i forhold til Bevæg dig for Livet. 
DIFs ekstraordinære repræsentantskabsmøde – her blev valgt en etisk komite. 

 

2.2 Team Danmark  

 Der arbejdes på ny masterplan. Styregruppemøde med TD den 21. okt. 2019.  

2.3 World Archery  

 Datoer for World Cups i 2020 er kommet ud.  

2.4 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 WAE holder kongres i Tyrkiet i forbindelse med EM. Vi overvejer, om det er tilstrækkeligt, 
at Rolf Lind og Klaus Lykkebæk deltager. European Games bliver næste gang i Tyrkiet. Det 
vides endnu ikke, om bueskydning er på programmet. 

 

2.5 Andet  

 Som den første atlet er Maja Jager blevet officielt udtaget til OL af DIF. Der udsendes 
pressemeddelelse tirsdag d. 8.10.2019.  
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3 Strategiarbejde  

 Pigesporet – Vi er i vækst med kvindelige trænere. Vi har nu haft 21 kvinder (3 dog på 
Grønland) igennem 1-2 træner kurset. Vi har fået 9 nye kvindelige grundtrænere. Målet 
for i år er 2. 
Vi har haft en pige på plakaten til Buernes Dag for at skabe fokus på piger i sporten. Her 
nåede vi i øvrigt målet på 15 deltagende klubber.  
Vi har udarbejdet en video omkring kvindelige trænere. 
Astrid har haft en snak med Sorø omkring udviklingen i deres klub i den periode, de havde 
en kvindelig træner, og hvad der skete, da hun holdt op. Der er en tendens til, at hvis en 
pige i en pigegruppe holder op, forlader flere piger ofte sporten – ”Piger går sammen med 
nogen til en sport - Drenge går til en sport.” 
 

Træneruddannelsen – Vi har afholdt 3 grundtrænerkurser i det første halve år – Det 4. her 
i efteråret blev aflyst gr. manglende tilmelding. Vores kurser er nu mere omfattende. Hvor 
man tidligere tog hele kurset på en weekend – skal der nu afsættes 3 dage og tid til DIF-
kursus, men til gengæld er der også mere kvalitet i uddannelsen nu. Vi bør – dog først 
efter aftale med DIF – overveje, om vi skal afholde 2 kurser årligt: 1 øst ene halvår og 1 
vest næste halvår. 
 

DIF e-læringsportal er nu ved at være oppe at køre – og vi lægger snart vores kurser 
derind – Kursister vil derefter kunne betale derigennem. 
 

ATK-kurser – Vi er ved at være færdige med ATK 2.0. Den er forhåbentligt klar med 
udgangen af året. Bogen vil sikkert blive udbudt som en e-bog, da trykomkostningerne vil 
blive alt for store. Bogen er denne gang opdelt på alder – hvor den tidligere var opdelt på 
”bue-alder”. Der vil i løbet af foråret blive udbudt 2 ”store kurser” med Johan Weiss, Niels 
Dall og Jakob Freil (psykolog), hvor bogen vil blive gennemgået – Efterfølgende vil der 
komme mindre kurser med JW – hvor man bliver sat ind i, hvordan man bruger bogen. 
 

Certificeret Ungdoms Bueklub – Projektet kører – TIK, Thy, og Aarhus har pt. ønsket at 
deltage i det. Lyngby og Silkeborg har udvist interesse. 

 

4 Magasinet/Kommunikation    

 Oplæg til ny kommunikationsstrategi i forbundet blev fremlagt. Oplægget blev godkendt, 
og der arbejdes videre med det i samarbejde med konsulent udefra.  

JJ/EK 

5 Økonomi  

5.1 Perioderegnskab / Budgetopfølgning  

 Perioderegnskab blev gennemgået. Ser fint ud. 
Som lovet på Forbundsmødet 2019 er der blevet udarbejdet en definition af et aktivt 
medlem (fordi man der har mulighed for at benytte sig af Bueskydning Danmarks tilbud): 
Man er aktivt medlem, når man er skydende eller deltager i arbejdet omkring skydning, 
træning, bestyrelsesarbejde, dommergerning eller man i øvrigt har stemmeret til 
foreningens generalforsamling.  
Det blev i øvrigt understreget, at alle, som ønsker at indkøb tøj, skal huske at melde 
budget ind til tøjindkøb 2020.  

 
 
 
 

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteafdelingen  

 Der arbejdes på ny elitestrategi.  
Masterplan er under udarbejdelse – Et punkt herunder er Trivsel. Styregruppemøde d. 
21.10. Masterplan indeholder resultatmål for alle internationale prioriteter: Top-3 
placeringer, acceptabelt Top 8.  
Der arbejdes på at få en international sparringsturnering til TD Recurve OL-satsningen i 
Brøndby. 
2024 projektbeskrivelse er lagt på hjemmesiden. Det er en bevægelig størrelse – der 
arbejder mod en OL-satsning. 

MHN, 
JHE, JJ og 

EK 



 

Status på udesæsonen blev fremlagt – Toppede med Maja Jagers OL-billet. 
Landsholdstøj – der skal indhentes tilbud – og fremsendes budget. 

6.2 Breddeafdelingen  

 Skole OL – Der er åbnet op for tilmelding. Samarbejdsaftale med Aarhus Kommune er 
udarbejdet – så finalerne vil også i 2020 foregå der.  
Der er i forbindelse med Skole OL blevet lavet en undervisningsportal på nettet, der skal 
fungere som udstillingsvindue af sporten. Patricia Andersen (projektansættelse), har 
udarbejdet undervisningsmateriale til lærerne om bueskydning. Skole OL betaler 
illustrationer. 
Combat Archery – Pamhule Danmarksturnering – KR har udarbejdet samarbejdsaftale 
med Pamhule Jagt og Buegrej, der således nu er hovedsponsor for CA i Bueskydning 
Danmark. Invitationer til turneringen, der starter d. 3.11 og afsluttes med finalestævne i 
Sorø d. 7.12. er sendt ud. 30 klubber har udvist interesse for CA. 
De tidligere storsamlinger – skal have nyt navn og indhold. Der arbejdes på en ny 
projektbeskrivelse med fri tilmelding, hvor man tidligere blev inviteret – 2 nye trænere – 
Christian og Rasmus Brynning. 

 

6.3 Lovudvalget  

 Det nye lovkompleks er nu færdigt og lagt til download på hjemmesiden.  

6.4 Dommerudvalget  

 Ved møde mellem de Teknisk Delegerede og dommerformanden skal der nedsættes et 
udvalg, der skal arbejde videre på en ny dommeruddannelse. Vi skal være bedre til at 
præsentere, hvad dommergerningen går ud på. 

JJ/BS 

6.5 Andet  

 Medlemssystemet er nu lagt op. Der har været en del startvanskeligheder, som vi arbejder 
videre med. Systemet er ikke statisk – og vi modtager gerne forslag til ønsker, ændringer 
etc. En del spørgsmål har kørt på GPDR, og der er i den anledning sendt forespørgsel til 
DIF. Deres svar er, at vi som forbund gerne må indhente de ønskede oplysninger, da vi 
skal bruge dem til driften af forbundet – Klubberne skal huske at informere deres 
medlemmer om, at deres oplysninger er registret både lokalt og centralt. Der vil snarest 
blive udsendt en officiel skrivelse herom til klubberne. 
DIF DM Ugen 2021 - afholdes i uge 25 i Aalborg. Mads Bang Aaen er koordinator. Vi skal 
finde ud af, om vi vil deltage, og hvilken disciplin vi i så fald stiller med. Umiddelbart er vi 
dog positivt indstillet.  
Omgangsregler for børn og voksne – Der skal udarbejdes nogle retningslinjer på 
forbundsniveau – stopklodser - til hjælp for vore trænere og instruktører. 
FM 2020 – Middelfart har ønsket at afholde FM som 1440 runde. Enighed om, at det skal 
afholdes jf. lovene – som 70/50 m. runde. 
NUM 2020 i Sverige – MHN ønsker, at vi sender holdleder med. Enighed herom. 
NUM 2022 i Danmark – Vi skal gøre op med os selv, om det skal være et 
forbundsarrangement, eller om det skal udliciteres. 

HL 
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6.6 Formandsmøde 2019  

 Punkter til Formandsmødet blev gennemgået. Dagsorden og invitation udsendes snarest. MHN 

7 Forbundsmøde 2020  

 Grundet stævne i Vejle er Forbundsmødet flyttet til lørdag d. 28.3.2019 JJ/HJA 

8 Andre emner  

 KR orienterede om Sky Media – Han ser på kontrakten KR/MH 

9 Bordet rundt, eventuelt  

 Nye mødedatoer: 23.11.19 (Brøndby) – 11.1.2020 (Fyn) – evt. 7.3 – 5.7.20 i Aarhus.  

 
Næste bestyrelsesmøde sat til 23.11.2019 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby. 
 
Referent: Helle Jakobsen 


