Referat af bestyrelsesmøde den 8. maj 2022 kl. 10:00
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Afholdelse: Idrættens Hus, Brøndby
Til stede: Morten Holm-Nielsen, Jan Jager, Kenneth Stick, Hans Lassen, Eva
Kartholm, Henny Jeremiassen, Kenn Romme.
Afbud: Bjarne Strandby
Referat: Kenn Romme
Udsendte referater – ingen bemærkninger.
Tidligere bestyrelsesmøder
Ingen bemærkninger
F.U.
Ingen bemærkninger
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Ingen bemærkninger
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK

2.3

Orientering om ansøgning til DIFs Initiativpulje:
Bueskydning Danmark har pr. 1. maj 2022 indsendt en ansøgning til DIFs
initiativpulje på et 2 års udviklingsprojekt imod nye initiativer. Ansøgningen
bliver behandlet i DIF i løbet af maj måned.
Morten har taget en snak med DIF bestyrelsesmedlem Kenneth Plummer om
ansøgningsprocedure, og behandlingen af Bueskydning Danmarks ansøgning.
Kenneth Plummer var DIF kontaktperson for os, da ansøgningen blev besluttet,
og det er fint at han fortsat bakker op om den.
Orientering om DIFs årsmøde, afholdt den 6.-7. maj:
Det var et roligt møde. Der var et nyvalg til Thomas Christensen fra DBU til en
post i DIF bestyrelse.
Der blev orienteret om DIF nys digitalisering strategi. Der er lavet et par nye
ansættelser i DIF med fokus imod indsatsen.
Emnet omkring bæredygtighed/grøn omstilling blev også vendt. Det er ikke så
relevant for Bueskydning Danmarks egen forretning.
Situationen i Ukraine blev vendt igen, og der blev orienteret om Dansk Idræts
holdning, som fastholdes som tidligere udmeldt.
Rolf Lind er fratrådt rollen som Intern revisor i DIF grundet aldersgrænsen ved 70
år.
Bueskydning Danmark genoptog ved mødet dialog med Parasport Danmark
omkring dialog og rammer for arbejdet med para-atleter i Bueskydning.
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Ingen bemærkninger
World Archery
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Ingen bemærkninger
World Archery Europe og World Archery Nordic
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NUM I Finland 2022:
LOC af NUM i Finland har endnu til gode at informere godt om afvikling af NUM
2022, men vi har truffet nogle beslutninger, så vi kunne få invitationen ud til
klubberne. Så må vi samle op, hvis der er noget, som ikke passer i konceptet, når
der kommer mere klar besked fra Finland. Eva og Morten er tovholdere, men
AC
Jan Jager har deltaget i et nordisk møde via Teams, da de to ikke kunne på dagen.
.
Bueskydning er blevet en del af Arctic Games. Der er sendt en åben invitation ud
omkring det. Klubberne får ny info omkring eventet via nyhed på hjemmesiden.
World Archery Europe Congress den 5. juni 2022:
Afvikles ifm. Med EM 2022 I skiveskydning i München. Klaus Lykkebæk deltager
på vegne af Bueskydning Danmark, da han opstiller til den europæiske
dommerkomite og derfor naturligt deltager på kongressen.
Andet
Ingen bemærkninger
Strategiarbejde
Aftalen er netop underskrevet. De strategiske indsatser skal genbesøges efter
behandlingen af ansøgningen til initiativpuljen er afsluttet i DIF.
Magasinet/Kommunikationstrategi
På forbundsmødet blev der givet udtryk for at Magasinet ikke bliver læst. Det er
ambitionen at de historier som bliver bragt, indeholder høj faglighed. Det kan
være svært at samle indhold ind til Magasinet, og der bliver ved kommende
formandsmøde indstillet til at magasinets overlevelse bliver debatteret.
Det kommende Magasin bliver udgivet juni 2022
Kassereren
Der er ikke udsendt en status for 1. kvartal grundet mangelfuldt materiale fra
IKC. Vi får nu ny account konsulent i IKC, og der skal etableres nye arbejdsgange
med den nye konsulent. Eva følger op ved et møde i den kommende uge. Der
rykkes der også for kontingentopkrævning.
Eva har vendt de problematikker som vi har oplevet med IKC, med Christian
Petersen som er DIFs bestyrelses økonomiansvarlige og Thomas Sørensen, som
er direktør i ICK. .
Budget for dommere til DM er allerede brugt. Vi ser derfor ind i en
budgetoverskridelse på området. Når vi får en status for økonomien drøftes
emnet igen.
Eva udsender periodiseret budget 2022.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
EM kvalifikation for seniorskytter er afsluttet. Udtagelsen offentliggøres 9. maj
2022.
Der blev orienteret om sportslig succes ved European Grand Prix 2022.
OL udtagelseskriterier er meldt ud fra WA, og DIF har ligeledes fremsendt de
nationale minimums udtagelseskrav.
Kvalifikation for ungdomsskytter til internationale sæson afsluttes i juni måned.
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Breddeudvalget
Generel orientering
Der opleves en generel træghed i at trække deltagere til aktiviteter. Både
stævne- og kursusdeltagelse ligger lavere end før Covid.
Skole OL er i gang, og vi kigger frem imod finaleafvikling i juni måned i 2022.
Buernes Dag 2022 afvikles søndag den 4. september 2022. PR indsats er i gang til
rekruttering af klubber.
Sommerskydningen 2022: Turneringen er sat i gang og der er pt 83 skytter
tilmeldt fra 10 klubber, hvilket er lavere niveau end sidste år på nuværende
tidspunkt, men tilfredsstillende ud fra PR-indsatsen. Sidste tilmelding 22. maj.
Lovudvalget
Ingen bemærkninger
Dommerudvalget
Ny dommeruddannelse skal skubbes i gang. DU orienteres
MH
Andet
Ny hjemmeside. Vi har brug for en ny hjemmeside, og vi skal have nedsat et
KS
arbejdende udvalg. Hvor kan vi søge inspiration, hvad skal hjemmesiden
indeholde, og hvem taler hjemmesiden ind til? Hvordan taler den ind i vores
kommunikationsstrategi. Eva rundsender Kommunikationsstrategien t.o.
Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr LGBT+:
MH
Klasseskydning er tiltænkt integrering af skytter i et turneringsformat, uagtet køn
og alder. Klasseskydning bruges pt. ikke i vores stævneafvikling bredt set.
Efter skrivelse udsendt til klubberne, vedr. medlemsbegrebet i Bueskydning
Danmark, har bueklubberne Vest Wendsyssel og Frederiksberg meldt sig ud af
forbundet.
Jan Jager har været i dialog med Nørre Snede Bueskyttelaug. Danish Open bliver
nu godkendt af Bueskydning Danmark og afviklet efter vores rammer.
Vi skal rette henvendelse til justitsministeriet med en henstilling til at de
orienterer de lokale politikredse om reglerne for godkendelse af buebaner.
Forbundsmødet 2022
Bueskydning Danmarks forbundsmøde 2022:
Det blev et forholdsvist roligt forbundsmøde. Lidt over 25% af klubberne var
repræsenteret. Bestyrelsen kunne ønske sig at flere klubber ville møde op, og det
blev drøftet hvordan flere klubber kunne finde værdi i at deltage. Det blev aftalt
at der iværksættes en brugerundersøgelse hos vores klubber på bla. ramme og
indhold til forbundsmødet fremadrettet.
Andre emner
Der er kørt test på medlemssystemet. Der skal laves en brugervejledning, og så
skal det lanceres med de nye funktioner.
DM ugen 2022 bliver afviklet i Aalborg sammen med idrætsmødet 2022.
Bordet rundt, eventuelt
Offentliggørelse af hvem ”bestyrelse@bueskydningdanmark.dk” rammer.
Fastlæggelse af møder i 2022/23:
Tirsdag 14. juni 2022, kl. 19.00 (online)

Tirsdag 23. august 2022, kl. 19.00 (online)
Lørdag 24. september 2022, kl. 10.00 (Fyn)
Lørdag den 29. oktober 2022 – Formandsmøde (Nyborg)

