Referat af bestyrelsesmøde d. 13. juni 2020

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

Til stede fra bestyrelsen: Morten Holm-Nielsen (MHN)
Eva Kartholm (EK)
Henny Jeremiassen (HJE)
Hans Lassen (HL)
Bjarne Strandby (BS)
Maria Selch Olesen (MO)
Tomas Jensen (TJ)
Fra sekretariatet:

Kenn Romme (referent) (KR)
Astrid Carstensen (AC)

Afbud:

Jan Jager (JJ)
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DAGSORDEN
Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Referat af tidligere møde blev formelt godkendt
F.U.
Ingen opfølgende bemærkninger
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Ingen ændringer
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
DIFs årsmøde afvikles nu som fysisk møde den 20. juni 2020 – Morten, Jan og Eva
deltager fra Bueskydning Danmark. Bueskydning Danmark er nomineret til årets
specialforbund, og er blandt de sidste 3 kandidater. Afstemning foretages på DIF
årsmøde.
Team Danmark
Se punkt 6.1
World Archery
Corona Lock-down orientering. Der henvises til WA’s hjemmeside for nyheder
/orientering
World Archery Europe og World Archery Nordic
Ingen bemærkninger
Andet
Ingen bemærkninger
Strategiarbejde
Der er afviklet statusmøde med DIF, hvor BD fik godkendt de prioriterede indsatser,
som udføres i forhold til de strategiske indsatser for resten af 2020.
Magasinet
Orientering om ansættelse af Studentermedarbejder.
MH tager kontakt til Jakob Wärme omkring rolle som redaktør på bladet, som skal
udgives 2 gange årligt.
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Økonomi
Perioderegnskab / Budgetopfølgning
Gennemgang af perioderegnskab og budgetopfølgning.
Bestyrelsen drøftede indførelse af rykkergebyr, ved manglende kontingentindbetaling.
HJ undersøger gældende regler/erfaringer fra andre forbund på området. Hvad er
gældende praksis. Herefter indføres en rykkerprocedure.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
Status på Herre Recurve projektet ud fra stillingsopslag på ny træner.
Evalueringsproces gennemføres i kommende uge.
Der er afviklet statusmøde med Team Danmark for forbundets samarbejdsaftale, og
identificeret kommende indsatsområder for resten af 2020.
Der udarbejdes ny disciplinanalyse for bueskydning som indleveres til Team Danmark.
Der er afviklet workshops for OL satsningsgruppen. Aktiviteter for 2024 projektet er
igangsat igen.
Breddeafdelingen
Status på 3D banerne (Landzonetilladelse på K2 banen). Ansøgning til Sorø Kommune
på rådighedspuljen (arbejdsgruppen adviseres).
Der afvikles udviklingsseminar for forbundets trænere og instruktører den 1-2. august
2020 i Brøndby.
Coronavirus har affødt aflysninger af kurser og aktiviteter, hvilket berører det
strategiske arbejde (jf. punkt 3 Strategiarbejde).
Der er afviklet møde med DIF soldaterprojekts nye konsulent, som skal varetage den
tværfaglige strategiske indsats under projektet, som BD er en del af.
Der er afviklet møde med DIF’s nye e-sports konsulent. Mødet var en afklaring på
mulighederne inden for området, og en status fra BD til DIF på forbundets indsats.
Lovudvalget
Ingen bemærkninger
Dommerudvalget
Ingen bemærkninger
Andet
Medlemssystem: Oprettelse af ”flueben” i systemet for tilladelse til kobling af profil på
DIF E-læringsplatform, tilknyttet mailadresse fra BD-medlemssystem. Klubberne skal
orienteres på motivation om funktionen (AC), som giver os mulighed for at tilbyde en
mere fordelagtig kursuspris for vores egne medlemmer.
DM’er i 2020: Covid-19 Retningslinjerne blev vendt ifm. afvikling af DM´er.
Bestyrelsen ser meget gerne, at alle DM´er bliver holdt, men synes, at der er for mange
ubekendte faktorer i forbindelse med Covid-19 retningslinjerne til, at bestyrelsen
kunne træffe beslutning.
Bestyrelsen ønsker en beskrivelse af, hvordan værtsklubberne tænker at overholde
retningslinjerne ved afvikling af DM stævne. Holdskydning betragtes ikke muligt
gennemført.
Aftenstævner: Forbundets dommerudgifter blev debatteret. Det blev besluttet, at
forbundet betaler for dommer ved de allerede planlagte stævner i år, såfremt
værtsklubben efterspørger dette. Dette for at få afviklet nogle stævner i kølvandet af
corona-lock-down.
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Forbundsmøde 2020
Der var generel enighed om at et fysisk afviklet Forbundsmøde giver bedre debat. Ud
fra forhold/situation var årets møde via Teams vellykket.
Andre emner
Ingen bemærkninger
Bordet rundt, eventuelt
Næste tilstedeværelsesmøde: lørdag d. 8. august 2020

