
 Bestyrelsesmøde den 21. oktober 2021 kl. 18         

 
 Afholdelse: Teams  

 Til stede: Morten Holm-Nielsen, Bjarne Strandby, Eva Kartholm, Maria Olesen, 
Jan Jager, Tomas Jensen, Henny Jeremiassen, Hans Lassen, Kenn Romme 

 

 Referat: Kenn Romme  

 REFERAT  

   
1.  Velkomst  

 Morten bød velkommen og orienterede om, at mødet ledes af Jan og Eva, 
ligesom forbundet gør i en kortere periode, hvor Morten har særlig travlt med 
andre gøremål.  

 

2.  Strategiarbejde/økonomi  

 Som aftalt på seneste bestyrelsesmøde havde Eva opstillet en række scenarier 
for forbundets økonomi i 2022.  
Eva gennemgik scenarierne, og bestyrelsen havde med afsæt heri en strategisk 
drøftelse.  
Der var enighed om at arbejde videre med et scenarie, hvor vi afsøger de 
økonomiske muligheder for helt eller delvist at fastholde en landstræner.  
Bueskydning Danmark satser på igen at indgå en aftale med Team Danmark, og 
hvis det skal kunne realiseres, skal der vises topresultater, som næppe kan opnås 
uden en struktureret eliteindsats.  
Det blev tilkendegivet, at der skal arbejdes både med besparelser og med 
brugerbetalingsmodeller.  
Der var en kort gennemgang med forslag til mulige besparelser fx på Skole OL, 
danske mesterskaber o.a. 
Eva arbejder videre med budgettet.  

 

 De klubber som har tilmeldt sig Skole OL på nuværende tidspunkt skal kontaktes 
og præsenteres for ny model for finansiering af Skole OL-deltagelse. 

Kenn 

3. 3

. 

Formandsmødet 2021  

 Afvikles i Nyborg 31. oktober 2021.  
Der skal evt. findes andre emner til rundbords samtaler end dem, som er meldt 
ud. Der er kommet få tilkendegivelser på de emner som i første omgang er 
kommet ud. 
Rundbordsdiskussionerne kan tilføjes yderligere emner, som annonceres inden: 
Sponsorarbejde og generelt tilførsel af midler til forbundet. 

Jan og 
Eva 

 Dagsorden er udsendt med punkter. Der skal orienteres omkring situationen 
med Team Danmark, og Eva vil orientere kort omkring den økonomiske status.  

 

  



4.  Eventuelt  

 Wall of Fame arbejdet bliver midlertidigt sat på stand-by.  

 Situationen i Norge: Vi bliver igennem DIF indkaldt til høring i justitsministeriet, 
hvis der er noget som skal drøftes. Efter drøftelse med DIFs kommunikations-
afdeling holder vi lav profil omkring bue/våbenlov/situationen i Norge. 
Klubberne bliver – på formandsmødet - orienteret om, at de fremadrettet bør 
henvise til forbundet, ved lignende situationer, hvor klubber får henvendelser 
omkring bue og våbenloven. 

 

 Morten & Eva har afviklet et positivt møde med Parasport. Næste step: Fælles 
indsatser/initiativer skal defineres på det administrative plan  

 

 Maria genopstiller ikke til kommende forbundsmøde  

 Vi ser ikke mulighed for økonomisk at prioritere et fysisk møde til Nordisk møde i 
2022. Dette er meddelt det Nordiske samarbejde.   

 

 Der arbejdes videre med initiativer omkring internationale stævner til DK  

 Næste møde   

 31. oktober 2021 i Nyborg (formandsmødet)  

 
 


