
 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. november 2020  
  
Til stede fra bestyrelsen:  Morten Holm-Nielsen (MHN) 
  Jan Jager (JJ)  
  Eva Kartholm (EK) 
  Henny Jeremiassen (HJE) 
  Hans Lassen (HL) 
  Maria Selch Olesen (MO) 
  Tomas Jensen (TJ) 
   
Fra sekretariatet: Kenn Romme (referent) (KR) 
  Astrid Carstensen 
   
Afbud:  Bjarne Strandby (BS) 
 

 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  

2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  

 Eva orienterede kort fra DIF’s budgetmøde som hun har deltaget i.  
DIF står over for en ændring i organisationen, hvilket har effekt på den planlagte 
istandsættelse af Idrættens Hus. Den udsættes til start oktober 2021. 

 

2.2 Team Danmark  

 Ingen bemærkninger  

2.3 World Archery  

 Ingen bemærkninger  

2.4 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 Ingen bemærkninger  

2.5 Andet  

 Ingen Bemærkninger  

3 Strategiarbejde  

 Gennemgang af indsatsområder og drøftelse af spor for den kommende strategiske 
aftale med Danmarks Idrætsforbund (2022-2025). Spor skal i overskriftform indsendes 
til godkendelse i DIF´s bestyrelsen, senest 01.12.2020. 
Strategioplægget er opdelt i 4 fokusspor: Rekruttering, Fastholdelse, Elite og DIF 
Soldaterprojekt. I de 4 spor er indsatser i overskriftsform beskrevet således, at 
arbejdet omkring sporets hovedfokus, ex. Fastholdelse kort beskrives. Hvis dette 
strategiske oplæg bliver godkendt i DIF, skal indsatserne defineres og beskrives. 
Deadline for hele det strategiske oplæg er 01.05.2021    

 

  

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 



 

 

4 Magasinet / Kommunikationsstrategi  

 BD har lavet aftale med Jeanette Refstrup fra virksomheden Strup og Strup i Fredericia 
som ny redaktør til magasinet. Der er afholdt opstartsmøde med Jeanette, og der skal 
nu nedsættes et redaktionsudvalg/gruppe. Tomas Jensen bliver ansvarlig tovholder for 
bestyrelsen 

 

5 Økonomi  

5.1 Perioderegnskab / Budgetopfølgning  

 Budget 2021: Der er modtaget ønsker til budget 2021 fra alle. Ønskerne medfører et 
uacceptabelt – negativt – årsresultat. Det afspejler et højt ambitionsniveau. Det 
betyder, at de aktivitets-/budget-ansvarlige skal indlevere nyt budgetforslag med 
specifik besparelse. Budget 2021 rundsendes igen til ny behandling og indstilling til 
kommende bestyrelsesmøde.   
 

Vi skal skifte regnskabssystem. Der er lavet en ny kontoplan og Eva er behjælpelig med 
at flytte budgettallene over i det nye setup.  
Der forventes et overskud i 2020 grundet manglende afviklet aktiviteter (Covid-19 
relateret). Overskuddet indføres i egenkapitalen som pt. er for lav i henhold til 
beslutningen omkring egenkapitals-grænse. 
 

Ved forbundsmøde 2021, indstilles der til, at der laves en hensigtserklæring på 
kontingentstigning for ungdom for 2022. 
 

Der var debat omkring tilskudsmodeller for afvikling af DM. Med den stramme 
økonomi, vi får i de kommende år, er der ikke midler til at understøtte klubbernes DM-
afvikling.  
 

Der ønskes en sammenligning med andre forbund på niveau for brugerbetalingen for 
ungdomslandshold. Analysen skal give en grundlag for vores egen politik på området.   
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6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteafdelingen  

 Generel orientering 
Inde EM 2021: Der er udsendt udtagelseskriterier og modtaget tilkendegivelser fra 
skytter. Vi kan pt. ikke afvikle kvalifikationsskydning, og det er generelt meget usikkert 
om EM overhovedet bliver afviklet. 
Indgået projektplan med DIF, med Team Danmark på sidelinjen i forhold til OL.  
Nationalaftale med DIF om kvalifikationskrav til OL. Svarer til BD’s B-krav til EM. 
Masterplanen med Team Danmark for 2021 er i vid udstrækning på plads 

 
 
 
 
KR 

6.2 Breddeafdelingen  

 Generel orientering 
Skole OL: Der arbejdes på forskellige scenarier til afvikling af Skole OL 2021, som bliver 
præget af restriktionerne ifm. Covid-19. 
Indsatserne i strategi 2018-2021 kører stadig, dog udfordret af restriktionerne ifm. 
Covid-19. Vi er alligevel rigtig fint med på målene i strategien.   
Buernes Dag 2020: Gennemsnit på 35 besøgende pr. klub på dagen (18 klubber/693 
gæster). 40% af de besøgende var kvinder. 42% af de besøgende var børn og unge.  
Generelt er der brug for at måle på effekten af breddeindsatserne. Både for Skole OL 
og Buernes dag mangler der dokumentation af effekten. 
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6.3 Lovudvalget  

 Ingen bemærkninger  

6.4 Dommerudvalget  

 Dommerkursus: Vi mangler deltagere. Der er pt. 6 tilmeldt. Generelt er vi meget 
underrepræsenteret på Fyn, hvor der kun er 2 aktive dommere pt. 

 

6.5 Andet  

 Forbundets 3D baner:  
K2 – Arbejdsgruppen har søgt BD om ibrugtagen af nabogrunden til matriklen på K2 
banen. Bestyrelsen besluttede, at besluttede vi ikke, at vi ikke kan udvide arealet?? 
Ny bane på Fyn – Der arbejdes frem imod en åbning af banen. Nr. Snede banen – 
Kontrakten med lodsejer udløber pr. 31.12.2020. Lodsejer ønsker ikke at forlænge 
aftalen med Bueskydning Danmark. Der skal aftales møde med klubben. Jan og Bjarne 
indkalder til møde. 
 

Formandsmødet den 21. oktober – evaluering: 
Der var godt fremmøde og vi har fået positiv respons på at der er øget information til 
klubberne. 
 

Indendørs DM’er 2021: Det er usikkert, om vi kan afvikle DM stævnerne grundet Covid-
19 restriktionerne. Vi holder øje med myndighedernes udmeldinger på udviklingen. 
Der tages kontakt til lokale arrangørforeninger (Hillerød, Silkeborg, Arcus) for at træffe 
afgørelse for en skæringsdato på aflysning/gennemførelse.   
 

Jan og Morten har holdt møde med Destination FYN og SportEvent Danmark for at 
kigge på muligheder for at afvikle VM 2025 for skiveskydning.  
Nyt møde hvor økonomien for arrangementet gennemgås. Falder aftalerne på plads i 
Danmark skal en ansøgning sendes til WA. 
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7 Forbundsmøde 2021  

 Forslag omkring afstande for Barbue Master Damer. Der skal udfærdiges et forslag til 
40 meter afvikling ved DM. (Der kan ikke skydes verdensrekord på denne afstand).  
Anmodning om dispensation for indlevering af forslag til forbundsmødet. Der kan 
ifølge vores love ikke gives dispensation. Det opfordres til at den respektive forening 
indgår i samarbejde med lovudvalget om evt. ændringsforslag.  
Det skal undersøges, hvad omkostningen er, for livestreaming af mødet. 
Løsningsmodeller skal ligeledes undersøges. HVEM? Bestyrelsen havde en positiv 
drøftelse af muligheden for – via streaming – at åbne mødet for alle interesserede. 

Lov 
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8 Andre emner  

 Arbejdsgruppe for arbejdet med stævneformer har debatteret forhold omkring vores 
stævner. Der lægges op til workshop med flere frivillige, hvor der bl.a. kunne arbejdes 
med disse emner: 
Skal der defineres nye klasser (evt. handicapskydning) 
Skal man kvalificere sig til DM? – eksempelvis via regionale mesterskaber  
Skal voksne og børn adskilles i afviklingen i stævnerne? 
Det skal belyses/tydeliggøres hvorfor det sjovt at være dommer! 
Workshop afvikles ved åben invitation så snart det kan lade sig gøre ud fra Covid-19 
restriktioner. 
 

Møde med DGI er udsat til 7. januar 2021 grundet Covid-19 restriktioner. 
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9 Bordet rundt, eventuelt  

 Næste møde: 16. januar 2021  

 


