
 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. april 2020 - Videomøde  
  
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) 
  Peter Bundsgaard (PB) 
   
Fra sekretariatet: Kenn Romme (KR) - Referent 
 

1 Udsendte referater  

1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  

 Ingen bemærkninger  

1.2 F.U.  

 Præcisering af, at bestyrelsen i øjeblikket handler som et forretningsministerie, som ikke 
kan træffe større nye beslutninger, før der har været afviklet et Forbundsmøde. 
Forbundsmødet pt. fastlagt til afvikling 16. maj 2020.  
 

Afvikling af DM i 2021 – Bueskydning Danmark går med i DM-ugen i Aalborg, og ønsker 
at afvikle skiveskydningsfinaler for senior under DM-ugen. Den ændrede internationale 
kalender kan dog blive en udfordring for dette. Dialog med Aalborg Bueskyttelaug og DIF 
omkring arrangement.  
 

3D DM 2021 tildeles Aabenraa. 

MH/KR 

1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  

 Ingen ændringer  

2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  

 DIF offentliggør en genåbning af visse udendørs idrætsaktiviteter, under hensyntagen til 
myndighedernes anvisninger for at begrænse smitterisiko for Covid-19 virus. Dette gøres 
mandag den 20. april 2020, og Bueskydning Danmark følger op med en advisering til 
forbundets klubber, som kan åbne for udendørs aktivitet.  

KR 

2.2 World Archery  

 OL2020 er udsat til sommeren 2021 – WA er i gang med at kigge på mulighederne for 
afvikling af øvrige internationale stævner. Der vil være en reaktionstid på minimum 2 
måneder for offentliggørelse af afvikling til stævnestart. 

 

2.3 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 Intet at bemærke  

2.5 Andet  

 Ansattes forhold under Corona (kort orientering): 
Kontoret i Brøndby åbnes mandag d. 20. april 2020 for medarbejdere, i lighed med at 
DIF åbner sine kontorer for DIF-ansatte. Der er IKKE åbent for besøg udefra på kontoret. 
 

 

Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
DK – 2605 Brøndby 

Tlf.: +45 43 26 27 28 
Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk 

E-mail: info@bueskydningdanmark.dk 



 

3 Strategiarbejde  

 BD’s udviklingsstrategi skal revurderes i samarbejde med DIF. Der er væsentlige 
ændrede forudsætninger oven på Covid-19 krisen, som har indvirkning på de strategiske 
indsatser.  

KR 

4 Bladet/Kommunikationsstrategi  

4.1 Der afvikles ansættelsessamtaler i uge 17 på stillingen som kommunikations 
studentermedhjælp. 

KR 

5 Kassereren  

5.1 Perioderegnskab/budgetopfølgning  

 Regnskabsstatus er præget af manglende aktiviteter, både på strategiske midler og på 
BD egenfinansierede indsatser. Der er et ganske lille dyk i indtægterne, usikkerhed ift. 
eksterne midler (jfr. pkt. 3), modsat også færre udgifter end på et normalt år. 
Der er kommet et par uforudsete ekstraudgifter, som falder uden for budget. Dette er 
ikke hensigtsmæssigt i et stramt budget. Udgifterne vedrører 3D banen ved Sorø, som 
skal opfylde krav for en landzonetilladelse, og en opdatering af IANSEO systemet til 
internationale regler. Regningen fra Ianseo er betalt, og vi har fået dispensation fra Sorø 
Kommune, sådan at vi kan flytte udgiften på K2 til 2021. Deadline er sat til 1.6.2021 

 

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteudvalget  

 Orientering & status på HR-projektet.  

6.2 Breddeudvalget  

 Skole OL 2020 er aflyst. Der var planer om at rykke finalestævnet til september 2020, 
men Skole OL-sekretariatet tror ikke længere på muligheden for at gennemføre. Alle 
forudgående aktiviteter forud for finalestævnet var allerede aflyst. 
BD-aktiviteter på Experimentarium ifm. OL-udstillingen er selvfølgelig også aflyst. 

 

6.3 Lovudvalget  

 Orientering om DIF’s Appelinstans’ sag nr. 19/2019: 
BD-bestyrelses appel er afvist i udvalget. BD har haft en jurist til at kigge sagen igennem, 
og den vurderes til at indeholde en høj grad af forståelses-problematikker i 
sagsbehandlingen. BD-bestyrelse henlægger sagen. 
 

Fremadrettet sikrer BD en præcisering af stævnejury ved stævner. 
 

Nyt medaljesæt sendes ud til finaleholdene i compound Kadet klassen.   

MH/HJ 

6.4 Dommerudvalget  

 Ingen bemærkninger  

6.5 Andet  

 DM’er 2020 – følgende DM’er planlagt i 2020 udendørs: 
Senior – Lolland – 15.-16. august 
Ungdom – Aalborg - 29.30. august 
Master – Nykøbing F – 5. september 
3D – Sorø - 19. september 
 

De 4 klubber adviseres. BD afventer meldinger fra myndighederne. En præcisering af 
forsamlingsforbuds størrelse, samt øvrige restriktioner skal afgøre mulighederne for 
afvikling af mesterskaberne. Klubberne kan sende invitationer ud, uden betaling ved 
tilmelding. Der opfordres til løbende dialog med BD på lokale forhold (kommune, hotel, 
idrætsfacilitet osv.) 

MH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DM’er og Regionsmesterskaber 2021: 
Hillerød har spurgt om DM inde for Ungdom og regionsmesterskaber udendørs. Dette 
godkendte bestyrelsen 
 
Aabenraa tildeles DM 3D 2021 – Se pkt. 1.2 
 

Idegenerering: Regionsmesterskaber kan bruges som kvalifikation til DM for hold? 
Oplæg udarbejdes til behandling i bestyrelsen 
 

Medlemstal for 2019 – BD er gået 1% tilbage, hvilket ikke er tilfredsstillende. DGI 
Bueskydning rummer ca. 250 medlemmer, hvilket giver en pæn fremgang af 
registrerede bueskytter i et foreningstilbud i Danmark. Vi er ærgerlige over, at de skytter 
ikke har søgt fællesskabet i Bueskydning Danmark. 

 
 

MH 
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7 Forbundsmødet 2020  

 Forbundsmødet er foreløbig udskudt til 16. maj. Der træffes afgørelse på dato senest 1. 
maj 2020 
DIF’s årsmøde er udskudt til 20. juni 2020. Der kan deltage 1 repræsentant pr. forbund. 
Bestyrelsen indstiller Tomas Jensen (Vordingborg) til ledig post i bestyrelsen ved 
kommende Forbundsmøde i stedet for Morten Fullerton, som har trukket sin opstilling. 

MH 

8 Andre emner  

 Nordea Fonden har afvist ansøgning fra BD på 3D bane. Ansøgningen redigeres og 
fremsendes igen. 
Der arbejdes på et tilbud på klubportaler/online klubforretning til indkøb klubbens egen 
tøj. 

JJ 

9 Bordet rundt, eventuelt  

 Næste møde fastlægges, når der er truffet afgørelse for afvikling af Forbundsmøde 2020 MH 

 
 
 
 
 
Referent: Kenn Romme 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  


