Referat af bestyrelsesmøde den 16. januar 2022 kl. 9

Afholdelse: Teams
Til stede: Morten Holm-Nielsen, Eva Kartholm, Bjarne Strandby, Hans Lassen,
Maria Olesen, Tomas Jensen, Henny Jeremiassen, Jan Jager og Kenn Romme.
Referant: Kenn Romme
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Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Ingen bemærkninger
F.U.
Ingen bemærkninger
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Der er kommet forespørgsel fra dommerudvalget, behandles under punkt 6.4
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
Orientering om mødet afholdt omkring ansøgning til DIFs Initiativpulje og videre
forløb
Kenn Romme og Morten Holm har holdt møde med DIF udvikling- og innovation
lab om samarbejde/sparring på Bueskydning Danmarks kommende
initiativprojekt. DIF skal sparre/rådgive om projektet, som skal udmunde i en
fælles ansøgning om et 2 års vækstprojekt.
Vi har fået Christian Petersen som kontaktperson i DIF bestyrelse. Han erstatter
Kenneth Plummer i forbindelse med en generel omfordeling af kontaktpersoner.
Bueskydning Danmark indleverer snarest en ansøgning til DIF om et fælles OL
projekt, frem imod OL2024.
DGI har rettet henvendelse til Bueskydning Danmark vedrørende den seneste
tids presseomtale af buer og jagtspidser og våbenloven. Bueskydning Danmark er
allerede i dialog med Danmarks Jægerforbund, og har i samarbejde med DIF også
rettet henvendelse til SFs gruppeformand Karina Lorentsen, som har været
citeret, da sagen blev omtalt i pressen.
Der bliver nedsat et arbejdsudvalg under justitsministeriet som bla. skal
behandle dette emne. Der arbejdes på at DIF eller Bueskydning Danmark får et
Jan
sæde i dette arbejdsudvalg.
Danske Buejægere kontaktes nu af Bueskydning Danmark med henblik på en
holdningsdrøftelse.
TD
MHN har sendt en nytårshilsen til Team Danmarks bestyrelse, efter at vi har
erfaret at TD administrative indstilling til TD bestyrelse for det afsluttede
samarbejde med Bueskydning Danmark var faktuelt forkert. TD bestyrelsen har
kvitteret med en beklagelse, og indstillingen er nu korrigeret. Vi betragter nu
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sagen som lukket. MHN bemærker dog – igen – at det er vanskeligt at lægge
strategier for arbejdet, når målene kan ændres med tilbagevirkende kraft.
World Archery
Ingen bemærkninger
World Archery Europe og World Archery Nordic
NUM 2022 arrangeres i Finland. Udfordringen er pt. antallet pladser som endnu
ikke er afgjort. Vi afventer afklaringer fra arrangører. Vi ønsker en drøftelse i det
nordiske samarbejde af en rammebeskrivelse af NUM, således at vi fastslår
afvikling, struktur, placering osv. NUM er blevet en stor mundfuld at afvikle
grundet det store deltagerantal. Det blev kort vendt, om der er mulighed for at
lave et kvalifikationssystem, men det er uhensigtsmæssigt, da NUM fortsat bør
være et breddearrangement.
Andet
Tilbud på streaming af stævner og aktiviteter. Bestyrelsen drøftede spørgsmålet ,
og konklusionen er, at der er opbakning til ideen, hvis der er frivillige, som har
den fornødne viden, til at gøre streamingen interessant at se på. Timingen er
imidlertid ikke god i forhold til forbundets nuværende situation og udfordringer.
Hvis vi på et tidspunkt skal igangsætte projektet, skal vi indhente erfaringer fra
de forbund, som streamer deres begivenheder.
Strategiarbejde
Ingen bemærkninger.
Bladet/Kommunikationstrategi
Nyt magasin er udkommet. Der er stor tilfredshed med indhold.
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Orientering om samarbejdet med Idrættens kompetencecenter: IKC varetager
EK
bogføring af vores bilag, første godkendelse i banken, samt regnskabsafslutning,
startende med regnskab 2021.
Pt. udføres forbundets betalinger af Eva og Morten.
Forbundets officielle mail og telefon er fortsat også åben og bliver besvaret. Da
vi er en ressourceperson færre, skal man selvfølgelig forvente længere svar tider.
Det blev besluttet at orienterer klubberne om procedure efter Helle er stoppet,
så der ikke er tvivl om, hvordan man kommer i kontakt med os.
Nye lokaler i Idrættens Hus: Administrationen flytter til et kontor med færre M² i
uge 3. Vi undgår således at sidde i det hus, som skal rives ned, og skal ikke flytte
til noget midlertidigt. Samtidig reduceres huslejen med små 20.000 p.a. Der
forventes omkostninger ifm. flytningen.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
Generel orientering
Udtagelsessystem er under udarbejdelse og på trapperne.
Der er testet en tøjpakke med trøjer fra Craft, men de var ikke tilfredsstillende,
så der søges efter andre løsninger.
Breddeudvalget

Generel orientering
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Ny strategiperiode er startet, og tilrettelæggelse af nye tiltag er i gang, imens der
også kigges på fortsættelse af de aktiviteter som stadig ligger i den strategiske
indsats.
Lovudvalget
Lovforslag er gennemgået. Klaus får det skrevet ind og gjort klar til udsendelse
Dommerudvalget
Dommermøde er afviklet den 15. januar 2022. Dommerudvalget har rettet
henvendelse til bestyrelsen med forslag til tekstændring af bestemmelse omkring
banegodkendelse. Bestyrelsen bakker op om tekstændringen med note:
Bueskydning Danmark erstatter World Archery.
Specifikation: Klubben holder ansvaret for at sikkerhedsreglerne overholdes. Der
udarbejdes ny specifikation og indføres i lovmaterialet.
Pr. 01. marts 2022 træder ny regel i kraft vedr. tid pr. pil, som nu er sat til 30
sekunder.
Andet
DM ansøgninger 2023: Der er kommet fra Arcus på Ungdoms DM ude. Klubben
tildeles stævnet.
Vi mangler arrangør til DM senior og DM 3D i 2022! – Der bliver lagt en indsats i
at finde arrangører.
Æresmedlemmer i medlemssystemet skal håndteres.
Medlemstallet fra 01.01.2022 er faldet med 18 sammenlignet med sidste
indberetning. Det er mindre end forvente ovenpå et corona-år.
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Forbundsmødet 2022
Lovforslag og forslag til personvalg udsendes i uge 3. Der er kandidater til
bestyrelsen.
Henny og Jan har accepteret genvalg til deres bestyrelsespladser. Lis og Bjarne
har accepteret genvalg til deres udvalgsposter. Klaus og Otto har accepteret
genvalg til deres udvalgsposter.
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Andre emner
Ingen bemærkninger
Forslag til afvikling af digitalt formandsmøde onsdag den 2. februar 2022. Vi har
et behov for at få dialogen med vores medlemmer/foreninger, som vi ikke kan få
via stævner pt. samt få givet en generel status på Bueskydning Danmarks
forretning.
DIF har udgivet rapporten ’Inklusion af transkønnede, interkønnede og nonbinære i idrætten. Morten & Bjarne har deltaget i et DIF seminar om emnet.
Bordet rundt, eventuelt
Næste møde 6. mart 2022.
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