
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 20. marts 2021 (Teams) 
  
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) 
  Tomas Jensen (TJ) 
   
Fra sekretariatet: Kenn Romme (referent) (KR) 
  Astrid Carstensen (AC) 
 

 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  

 Ingen bemærkninger  

2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  

 Formandsvalg DIF – valget sker den 8. maj 2021. Nuværende DIF-næstformand Hans 
Nartorp har offentliggjort sin kandidatur, men der er endnu ikke kommet en officiel 
melding fra Thomas Bach, DIFs anden næstformand. Eva, Jan og Morten har deltaget i 
et politisk stormøde med en række andre specialforbund, arrangeret af Rideforbundet. 
På mødet blev DIF kommende formandskab drøftet. Arrangørerne bad om 
bemyndigelse til at finde endnu en formandskandidat, men det var der ikke opbakning 
til. Der er deadline for opstilling den 26. marts 2021. 

 

2.2 Team Danmark  

 Ingen bemærkninger  

2.3 World Archery  

 U-VM 2021 bliver ikke afviklet i Australien. En ny organisator skal findes.  

2.4 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 Nordisk møde – Bueskydning Danmark retter henvendelse til de øvrige landes 
bestyrelser for at få afklaret, om man ønsker et politisk møde eller et 
sekretariatsmøde.  
NUM 2021 – sammen hver for sig! - NUM 2021 afvikles 3. juli 2021 i hvert land, skydes 
samme dag og afvikles på 72 pile. Vordingborg Bueskyttelaug afvikler en hel NUM-
lørdag med andre aktiviteter ud over NUM-konkurrencen.  
Der bliver til NUM2021 lavet en ekstra række Junior+ række, for dem som ikke fik NUM 
oplevelsen med i 2020, og som ellers i år ville være for gamle til deltagelse. 
Adm. Udsender en nyhed om afvikling af NUM2021. 
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Kongres i World Archery Europe – 30. Maj 2021 – Sverige opstiller Cenneth Åhlund til 
bestyrelsespost. En enig bestyrelse i Bueskydning Danmark støtter ikke en kandidat, 
som er ansat i et medlemsforbund, til en politisk post. Vi følger DIF’s anbefalinger, der 
siger, at jf. good governance, beklæder ansatte ikke politiske poster.  
Kongressen bliver afviklet ifm. EM2021, og bliver et tilstedeværelsesmøde. Bestyrelsen 
kigger på muligheder for deltagelse i forhold til Covid-19 

2.5 Andet  

 DGI – overvejelser i hvordan vi bedst kommunikerer, at vi ikke kan fortsætte dialogen. 
BD har givet DGI besked på, at kommunikationen mellem Bueskydning Danmark og 
DGI stopper, indtil DGI kommer med et konkret udspil på, hvor og hvordan de ser et 
evt. kommende samarbejde. BD har løbende dialog med DIF omkring 
problematikkerne i det manglende samarbejde og oplevelse af den konkurrerende 
virksomhed, som DGI udvikler og praktiserer. DIF’s politiske- og adm. ledelse har 
tilbudt BD nogle konsulenttimer til sparring til initiativer. BD fortsætter dialogen med 
DIF.  
Konklusion: BD laver en orientering til BD medlemsforeninger om situationen og det 
manglende overordnede samarbejde imellem BD og DGI.    

MHN 

3 Strategiarbejde  

 Drøftelser af de 4 spor – skal sendes til DIF den 1. maj. Beskrivelserne af sporene bliver 
sendt ud i ugens løb. 

 

4 Magasinet   

 Næste nummer er planlagt til at udkomme i juni 2021.  

5 Økonomi  

5.1 Perioderegnskab / Budgetopfølgning  

 Gennemgang af perioderegnskab og budgetopfølgning - Regnskabet ligger under det 
forventelige periodemæssige budget, grundet manglende aktiviteter. Det er stadig 
Covid-19 restriktionerne, som gør, at aktiviteterne er minimale. 

 

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteafdelingen  

 Covid-19 har stadig stor indflydelse på afviklingen af den internationale sæson. Både 
lokale smittetryk og rejserestriktioner er fortsat store udfordringer for gennemførelse 
og deltagelse.  Samme status gør sig gældende for international 3D skydning. Det er 
forsat usikkert om 3D EM bliver afviklet i Slovenien, eller om stævnet rykkes/aflyses. 
Der sættes nu gang i den danske kvalifikationsproces.  
Ungdomslandsholdet har planlagt første bruttosamling den 9-11. april 2021. Den 
afvikles hos Broby Bueskytteklub.  
Kvalifikationsskydning for senior skiveskydning til international sæson er i gang, og 
afvikles forsat i yderligere 2 weekender i april og maj 2021. 
OL gruppen (Dame Recurve) har afviklet samling i Brøndby i stedet for deltagelse i 
Europæisk Grand Prix i Kroatien. Planen frem imod OL2021 bliver hele tiden udfordret 
af Covid-19 restriktioner. 

 

6.2 Breddeafdelingen  

 Skole OL – Alle lokalstævner er aflyst for 2021. Finalestævnet er ligeledes aflyst. I 
stedet afvikles en virtuel finaleperiode for skoleklasserne uden involvering af 
foreninger. Der er afviklet møde med Skole OL bueklubberne, hvor aktiviteter talt ind i 
Skole OL i indeværende sæson er drøftet.   
Træneruddannelsen er fortsat på pause. DIF har udbudt DIF1 til april 2021. DIF2 udbudt 
til maj 2021, med planer om en fysisk gennemførelse. 

 



 

ATK: Der er udfordringer i forhold til udvikling/redigering af E-bogsformatet. Det 
kræver en større indsats at få det konverteret. 
Buernes Dag er planlagt til afvikling 5. september 2021 
Der er udarbejdet nyt koncept til sommerskydning, og allerede i den kommende uge vil 
en PR-indsats blive startet op. 
CA-stævnerne er på plads og lagt i stævnekalenderen.  
BD afviklede 3 onlinekurser i januar/februar måned, med sammenlagt over 40 
deltagere (18 forskellige klubber).  
Der er udsendt mail om opfordring/anbefalinger til klubbernes opstart efter Covid-19 
nedlukningen. De fleste klubber planlægger opstart efter påsken. 

6.3 Lovudvalget  

 Ingen bemærkninger  

6.4 Dommerudvalget  

 Dommerkursus har ikke været muligt at afvikle. Kurset er nu flyttet til efteråret 2021.  

6.5 Andet  

 Forbundets 3D baner: 
Frøbjerg banen er åbnet. Den skal løbende have nye dyr. Der er kommet meget positiv 
feedback på banen.  
K2 banen er flyttet til nabogrunden, og den forventes åbnet til stævnet den 24. april 
2021. Der er allerede pænt med tilmeldinger til stævnet. 
 
Eventstrategi i samarbejde med Sport Event Danmark: Bueskydning Danmark har 
arbejdet hen imod et bud på Senior skive VM 2025. Rolf Lind har snakket med Tom 
Dielen (WA) om muligheden. Kommer der bud fra andre lande på afvikling af VM 2025, 
kan VM 2027 i Danmark, eller et World Cup eller andet større event komme på tale. 
Næste statusmøde med Sport Event DK afvikles 8. april 2021. WA er meget positivt 
stemt overfor muligheden at afvikle events i Danmark. 
Sport Event DK tager mulighederne med til et møde med de 8 største kommuner, som 
kigger på fremtidens event-afvikling i Danmark. 
Sport Event DK ønsker at tiltrække komite møder eller kongresser til Danmark, og har 
spurgt BD på muligheden for at tiltrække den slags events. 

 

7 Forbundsmøde 2021  

 Der er ikke indkommet modkandidater til bestyrelsesposter. 
Anbefaling af de enkelte forslag: 
Forslag 1 (Herning Bueskyttelaug) – Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget 
Forslag 2a (Lyngby Bueskyttelaug) – Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget 
Forslag 2b (Bueskydning Danmark) – Bestyrelsen anbefaler forslaget 
Forslag 3 (Dame Master barbue) – Bestyrelsen stiller sig neutral 
Forslag 4 (Buejæger/skydestilling) – Bestyrelsen stiller sig neutral 
Forslag 5 (Morten Andersen) – Bestyrelsen stiller sig neutral 
Forslag 6 (Herning Bueskyttelaug) – Bestyrelsen hverken anbefaler eller ikke anbefaler 
forslaget, men søger nedsættelse af et arbejdsudvalg. 
 
Hædersbevisninger og kandidater hertil blev drøftet.  
 
Dato for Forbundsmødet rykkes til 9. maj 2021 grundet det nuværende forsamlingsloft. 

 

  



 

8 Andre emner  

 Regnskab 2020 er nu underskrevet af alle, og det er derved lukket. Revisionsfirmaet 
bedes rette stavefejl i protokollat og rapport (der er ikke stavefejl i de officielle 
dokumenter. Det er i følgebreve m.v.) 
 
Maj 2021 bliver Bueskydning Danmark 80 år. Dette bliver markeret på forbundsmødet 
2021 og på vores sociale platforme. 
Pressemeddelelse til klubberne til brug i lokalpresse sendes til klubberne. 
 
Oplysning til klubberne om brand- og beredskab når der overnattes i klublokaler, og ex. 
opsættes telte og afskærmning lægges på forbundets hjemmeside. 
 
Der skal findes en designer som kan kigge på de forslag som er kommet ind på ny 
landsholdstrøje. Eva undersøger en konkret grafiker. De indkomne forslag skal samles 
og rundsendes til bestyrelsen, således at de bedste forslag kan sendes til udvikling hos 
designer. 

HJ 
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HJ 

9 Bordet rundt, eventuelt  

 Næste møde afvikles online den 21. april kl. 18.30  

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
  


