
 Bestyrelsesmøde den 14. juni 2022 kl. 19         

 
 Afholdelse: Teams  

 Til stede: Morten Holm-Nielsen, Jan Jager, Eva Kartholm, Tomas Jensen, Henny 
Jeremiassen, Hans Lassen, Kenneth Stick, Bjarne Strandby. Referent Kenn 
Romme 

 

 
 
 

 
Referat 

 

1 Udsendte referater  

1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  

   

1.2 F.U.  

   

1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  

   

2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  

 Orientering om ansøgning til DIFs Initiativpulje. Afgørelsen kommer efter DIF 
bestyrelsesmøde dags dato. Vi forventer at få besked 15.06.2022.  
Ansøgningen indeholder et projekt omkring aktivering og øget fastholdelse af 
medlemmer i Bueskydning Danmark. 

 

 Der afvikles et generelt online orienteringsmøde af DIF i morgen. Her deltager 
en fra Bueskydning Danmarks bestyrelse. Det forventes at der kommer noget 
orientering vedr. situationen omkring Rusland og Hviderusland.  

Morten 
eller  
Jan 

2.2 TD  

 Ingen bemærkninger  

   

2.3 World Archery  

   

   

2.4 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 World Archery Europe kongres den 5. juni 2022. André (Norge) er kommet i 
ungdomskomiteen.  

 

 Klaus Lykkebæk valgt til dommerkomiteen i WAE.  

2.5 Andet  

 Ingen bemærkninger  

   

   

3 Strategiarbejde  

 Bueskydning Danmarks administration har afviklet første møde med vores nye 
DIF-strategiske konsulent. Vores strategiaftale skal revideres efter Bueskydning 
Danmarks omorganisering af administrationen. Der er for mange opgaver i for 

 



hold til de midler, vi har fået tildelt, og det er nødvendigt at udskyde starten for 
nogle af projekterne. Processen køres i samarbejde med DIF.  

   

4 Magasinet/Kommunikationstrategi  

4.1 Der er kommet nyt Magasin på gaden i juni måned. Der er stor tilfredshed med 
indhold og magasinet generelt.  

 

4.2   

5 Kassereren  

5.1   

 Vi har være i dialog med IKC ift de sidste måneders manglende opgaveløsning ud 
fra den aftale der er lavet med IKC. Nu har vi fået ny regnskabsassistent 
tilknyttet, og det virker til at der allerede er sket en klar forbedring i arbejdet 
med vores økonomi administration.  

Eva 

   

   

   

   

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteudvalget  

 Generel orientering  

 Der var stor tilfredshed med resultatet af det netop overståede EM. Ikke mindst 
med, at Danmark har skudt sig til fem kvotepladser til European Games 2023 og 
selvfølgelig det europæiske mesterskab til Stefan og Tanja i compound mix.  

 

   

   

6.2 Breddeudvalget  

 Generel orientering   

  I denne uge afvikles Skole OL finalerne i Billund, hvor Bueskydning afvikles 
onsdag og torsdag. Vi har desuden også Combat Archery og Arrows 
(bueskydning for indskoling) som aktiviteter på ”site events” 

 

 Det opleves fortsat som svært at trække deltagere til kurser og stævner.   

 Der skal følges op på Bueskydning Danmarks lyd- og timersystem til stævner, 
således at vi fortsat kan låne systemet ud til forbundets klubber. Ny computer 
skal indkøbes! Bjarne og Tomas tjekker det udstyr, som de har adgang til.  

Bjarne 
Tomas 

 Der er tilmeldt ca. 20 danske skytter til NUM 2022 som afvikles i Finland.   

 Bjarne har været til stede ved stævnerne i Nr. Snede og Holstebro.   

6.3 Lovudvalget  

 Ingen bemærkninger  

 

6.4 Dommerudvalget  

 Der er ikke noget nyt ud over, at dommerne har været utilfreds med den lidt 
langsommelige sagsbehandling. Det er vigtigt, at også dommerne forstår, at 
serviceniveauet er faldet som konsekvens af den begrænsede økonomi. Husk at 
sige det til dem, hvis I hører kritik.  

 



    

6.5 Andet  

 Ny hjemmeside: Der bliver i weekenden taget kontakt til Formegon på baggrund 
af det første overslag, som de har givet på arbejdet med ny hjemmeside.   

Kenneth 

   

 Arbejdsgruppe vedr. LGBT+: Der er vist interesse fra seks personer, som gerne 
vil deltage i arbejdsgruppen. Vi forventer at afvikle et online mødet i juni måned 
for at lægge en forretningsorden for udvalget.  

Morten 

 Medlemssystem: Der skal laves test på stævner i systemet (test stævner). Hans 
ser på det  

Hans 

 Ungdoms DM 2022: Aalborg Bueskyttelaug tilbyder følordning til 2 personer på 
stævneafvikling via IANSEO.  

 

   

7 Forbundsmødet  2023  

 Ingen bemærkninger  

8 Andre emner  

 Mødet den 24. september skal afvikles andet sted end hos Jan  

   

9 Bordet rundt, eventuelt  

 Ingen bemærkninger  

 


