
 
 

     
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. marts 2020  
  

Til stede fra bestyrelsen:  Morten Holm-Nielsen (MHN) 
  Jan Jager (JJ)  
  Eva Kartholm (EK) 

  Hans Lassen (HL) 
  Bjarne Strandby (BS) 
  Maria Selch Olesen (MO) 

  Peter Bundsgaard (PB) 
   

Fra sekretariatet: Kenn Romme (KR) - Referent  
   
Afbud:  Henny Jeremiassen (HJE) 

 

1 Udsendte referater  

1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  

 Referat af tidligere møde blev formelt godkendt  

1.2 F.U.  

 Intet at bemærke  

1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  

 Tages løbende  

2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  

 Afholdt møde med DIF’s næstformand Hans Natorp. Der blev snakket om den 
kommende strategiske støttestruktur. Der er sat gang i en evalueringsproces af den 

igangværende og i drøftelser om den kommende nye strategiske støtteperiode.  
Vores egen strategiske aftale blev vendt med Hans. 
 

Der er aftalt møde med DGI mandag den 9. marts. Jan og Morten deltager.  

 

2.2 World Archery  

 Invitation fra Sport Event Danmark, om at vi skal byde på VM 2025 (Fyn). 
Morten og Jan deltager i et møde med destination Fyn i uge 11. Egeskov Slot, og 
Svendborg havn er i spil som lokationer. Det er drøftet med WA om Europa er aktuel for 

VM 2025 qua mange større bueaktiviteter i Europa de kommende år.  

 

2.3 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 WAE-kongres 2020 – forslag fra Slovenien om at der til inde EM skal udvides med en 
barbue-klasse. Vi bakker forslaget op.  

 

Nordisk møde i Stockholm. Eva Kartholm og Michael Egestad deltog fra DK.  

Der var drøftelser omkring den nordiske kandidat til WAE. DK peger på den svenske 
formand Karina Olsson. 
Eva orienterede WAN om den verserende sag fra NUM2019 

Der var generel drøftelse om afvikling af NUM. Forslag om udvidelse til 3 dages afvikling 
blev vel modtaget i udvalget. Grønland inviteres til deltagelse.  
Island er vært for WAN-mødet i 2021. 

DK har takket nej til streaming fra NUM. Udgiften pålægges den enkelte skytte, og 
kommer til at hæve deltagergebyret med omkring 100 kr.  
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2.4 Andet  

 Der er afviklet workshop med et ad hoc-udvalg, som skulle kigge på forbundets 
kontingentstruktur. Facit på de drøftelser, der var på workshoppen, blev en fastholdelse 

af den nuværende struktur. 

 

3 Strategiarbejde  

 Intet at bemærke  

4 Bladet/Kommunikationsstrategi  

4.1 Kommunikationsstrategi – udsendt 
Strategien blev godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger.  

 

5 Kassereren  

5.1 Perioderegnskab/budgetopfølgning  

 Gennemgang af perioderegnskab og budgetopfølgning   

Der er indført dobbelt godkendelse på alle udbetalinger fra Bueskydning Danmark. Eva, 
Morten og Jan har fået adgang til godkendelse. Der er lavet administrative tiltag for at 

lette forretningsgangen. 

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteudvalget  

 Generel orientering  

Bueskydning Danmark har af DIF fået tildelt 2 leder/træner akkrediteringer til OL uanset 

antallet af yderligere kvalificerede skytter.  

Orientering om ansættelse af Mikkel Berrig som talent-centertræner i Taastrup 

Orientering om udtagelse af DR-skytter til internationalt stævne. 
Orientering om processen for ungdomslandsholdet. 

6.2 Breddeudvalget  

 Generel orientering   

Nyt om Skole OL – Det bliver sidste år i 2020, at finalen afvikles i Aarhus. Billund er i spil.  

DIF uddannelsesportal tages i brug. Der er brug for at trække medlemslister fra 
medlemssystemet for at kunne give en rabat til forbundets medlemmer.  

Der er 5 klubber i proces omkring ”certificerings” processen.  
Best practise rapport er under udarbejdelse på pigesporet.  

Rapport om anderledes stævner skal redigeres, inden den er brugbar. 

6.3 Lovudvalget  

 Intet at bemærke  

6.4 Dommerudvalget  

 Dommermøde i Fredericia er afviklet. Klaus Lykkebæk og Otto Zebitz er valgt til 
dommerformænd for øst/vest. 
Der blev tager positivt imod aspirantordningen. Der har været 3 henvendelser fra 

interesserede. 
Stævnerapporten bliver ændret, således at det er muligt at notere, hvem der har været i 
stævnejuryen ved stævnet.  

 

6.5 Andet  

 Ianseo ansvarlige til DM’er. Vi oplever, at forbundet ikke har nok IANSEO-
ressourcepersoner. Dog skal vi have stævner nok til at vedligeholde viden hos de 

spidskompetencepersoner, vi har på systemet. Derfor skal det rette antal personer 
findes (3-4 stk. i alt)  
 

 



 

 

Der skal findes en ansvarlig til Ungdoms DM i Hillerød. Nettet som skabes til IANSEO skal 
ikke bruges til alm. net på tlf.  

 

Tildeling af DM i 2020 og 2021: Senior Inde DM i 2021 har TIK & Silkeborg søgt på. 

Silkeborg bliver tildelt stævnet.  

Master inde DM i 2021 tildeles Arcus, da de er eneste ansøger. 
Ulbølle & Aabenraa har søgt på DM i 3D i 2021. Bueskydning Danmark arbejder i 

øjeblikket på rammer og involveringsgrad i DIF-projektet DM-ugen i 2021. Det overlades 
til forretningsudvalget at træffe beslutning om vores deltagelse. Forud er det nødvendigt 
at indgå i dialog med DIF-projektleder omkring forhold/rammer. 

Kontrakten med Cph. Run Shop blev godkendt og underskrevet. 

7 Forbundsmødet 2020  

 Udsendelse til klubberne. Materialet skal sendes ud mandag den 9. marts 2020. 
Hvordan skal vi holde den mundtlige beretning – Morten indleder, Henny giver indblik i 
arbejdet med elitestrategi. Kenn giver indblik i status af DIF-strategien. Eva giver indblik i 

arbejdet med kommunikationsstrategien.   
Anbefaling af de stillede forslag til forbundsmødet: 
Der er 2 forslag omkring barbuer, dem anbefaler bestyrelsen.  

Der er et forslag omkring tøj (TIK) og (Varde) tillæg til forslaget. Bestyrelsen sig neutralt 
til (TIK) forslaget, og afventer debatten til forbundsmødet. 

Der blev orienteret om tildelingen af Jubilæumspokalen og Ungdomsprisen.  

 

8 Andre emner  

 DIFs årsmøde den 1-2. maj 2020: Deltagere fra BD er Eva & Morten.  

9 Bordet rundt, eventuelt  

 Næste møde 26. april 2020 i Brøndby  

 


