
 Referat af bestyrelsesmøde den 21. august 2022 kl. 19.00         

 
 Afholdelse: Teams  

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

 

1 Udsendte referater  

1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  

 Ingen bemærkninger   

1.2 F.U.  

 Ingen bemærkninger   

1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  

 Indsat i referat   

2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  

 Orientering om bevilling fra DIFs Initiativpulje: Ved sidste bestyrelsesmøde 
kendte vi endnu ikke beslutningen fra DIF på vores ansøgning. Vores projekt blev 
godkendt, dog med en delvis finansiel bevilling på 500.000 kr. 
DIFs bestyrelse har altså delt vores projekt i 2, og har bevilget midler til 1. del. 
Der skal så søges til 2. del ved en ny runde for initiativpuljen i DIF.  
Der er indhentet tilbud fra fem analyseinstitutter, og et tilbud er drøftet igennem 
med udbyder, rettet til og accepteret. 
Eva udtrykte sin kritik af bevillingen, som hun finder er for langt fra det 
oprindelig udgangspunkt, som i øvrigt er beskrevet i ansøgningen.  
Projektets 1. del indeholder en gennemgående analyse af Bueskydning Danmarks 
aktiviteter og medlemmer. Midlerne er tildelt til at løfte denne opgave i perioden 
1. november 2022 til 30. juni 2023.  

 

 Bueskydning Danmarks forretningsudvalg indkalder nu Hans Natorp og Morten 
Mølholm til et møde, for at få klarlagt DIFs politiske holdning og strategi til 
udfordringen med DGI i bue-regi. 
Kenn Romme og Christian Kierkegaard indkaldes til afstemmende møde omkring 
projektomfang og opgaveløsning inden en kontrakt underskrives.    

 

2.2 World Archery  

 Infobrev fra WA er modtaget. Her står at man kan byde på afvikling af WA 
Congress 2023. Det er dog allerede placeret i Berlin. 

 

   

2.3 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 Der er afviklet NUM 2022 i Finland. Der har været fin feedback på det event, men 
Morten understregede, at der har været mange udfordringer op mod stævnet, 
som af den grund af taget ekstraordinært lang tid denne gang 

 

   

2.4 Andet  

 Onsdag 31. august afvikler MHN møde med Sport Event FYN vedr. bud på EM i 
skive 2026 og VM i 2027. 

 

   



   

3 Strategiarbejde  

 Orientering om halvårs statusmøde med DIF: Den strategiske aftale er rettet til i 
forhold til indsatser som vi ikke kommer til at opnå i løbet af 2022. Det gælder 
for både resultatmål og procesmål.  

 

   

4 Magasinet/Kommunikationstrategi  

4.1 Udkommer omkring juletid. Det er fortsat Tomas og Eva som er 
tovholder/redaktion fra bestyrelsen på Magasinet. 

 

5 Kassereren  

5.1 Halvårsregnskab   

 Der er nu lavet et halvårs regnskab, og dette er udsendt til bestyrelsen. Enkelte 
poster, med store afvigelser eller uafklarede spørgsmål blev gennemgået. Appel 
til bestyrelsen, at man indrapporterer sine overskridelser eller manglende 
indtægter så snart de optræder, således at vi kan styre på økonomien.  

 

 Vi er fortsat i gang med at rydde op i regnskab og balance.     

 Vi forfølger fortsat sagen om underslæb hos Midt- og Vestsjællands politikreds.   

 Bestyrelsen udtrykker nu tilfredshed med samarbejdet med Idrættens 
Kompetence Center  

 

   

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteudvalget  

 Ungdoms EM 2022 er afviklet i England, og det var en succesfuld tur på mange 
parametre. Ikke mindst med U21 Compoundholdets Europarekord og 
guldmedalje.  
Der er mulighed for, at hotelpriser kommer til at stige med 10 EURO pr. dag 
grundet generel inflation.   

 

 Ungdomsudvalget i WAE drøftede, om der skulle arbejdes på at få barbue på 
programmet. Dette blev nedstemt. Indstillingen af barbue på programmet til 
internationale seniorstævner blev også stemt ned sidste år.   

 

 Henny har drøftet med Morten Fullerton at oprette et PR udvalg med fokus på 
elite. Der skal defineres nogle rammer for det arbejde og den retning indsatsen 
skal gå. Morten bliver bedt om at komme med et oplæg på formål og format til 
behandling i bestyrelsen.   

HJ 

   

6.2 Breddeudvalget  

 Buernes Dag afvikles søndag den 4. september 2022. Der er rekord mange 
foreninger tilmeldt.  

 

 Det er fortsat problematisk at få tilmeldinger til trænerkurserne som bliver 
udbudt. 

 

 Astrid Carstensen deltager ved Ungdoms DM i Aalborg med en Bueskydning 
Danmark info-stand. KS deltager lørdag og søndag, BS og MH deltager søndag. 

 

   

6.3 Lovudvalget  

 Der afventes præcisering af lovområdet på traditionel bue   



 

6.4 Dommerudvalget  

 Ingen bemærkninger   

    

6.5 Andet  

 Ny hjemmeside – Status: KS har afholdt møde med Formegon. Der er indhentet 
tilbud på ny hjemmeside, og de er klar til at få i gang. Vi skal definere hvad vi 
ønsker, og herefter vil de bygge en skitse til feedback. Det er estimeret at 
arbejdet i Formegon tager 2 måneder. Efter Ungdoms DM lørdag, vil KS snakke 
hjemmeside med deltagere og interessenter. Der skal nedsættes et 
arbejdsudvalg til input, definering og test af ny hjemmeside.   
Eva tilkendegav, at hun gerne vil inddrages i arbejdet på et tidspunkt.  

KS 

 Medlemssystem – stævnetilmelding: Datasign mangler at svare på de sidste 
deltaljer/indførelsen af stævnetilmelding via medlemssystemet. Beskrivelsen 
”how to” ligger klar, og medlemssystemet er også klar. Der er ikke 
betalingssystem tilknyttet medlemssystemet. Feedback fra brugere skal 
indsamles.   

HL 

 Stævnemateriel til DM, Tomas og Bjarne skulle undersøge. Et horn virker ikke, 
samt nogle flip numre er i stykker. Der skal indkøbes nye. Resten virker fint.  
Computer til finaleskydning er brændt sammen. Der ligger en tydelig oversigt 
over hvad der er i pakken på forbundets hjemmeside.   

TJ/BS 

 DM ugen 2023: Vi har modtaget en henvendelse fra DIF om muligheden for at få 
Bueskydning på programmet. Kenn opfordres til at tage den indledende dialog 
med DIF.  

 

 Formandsmøde den 29. oktober, forslag til emner: 
Arbejdsgruppen omkring inklusion af køn foreslår, der bliver et oplæg fra DIF, 
med efterfølgende gruppearbejde. 
Etisk regelsæt kunne også være et emne som kunne debatteres. DIF og Team 
Danmark har i fællesskab udarbejdet et sæt etiske regler, som kunne danne 
grundlag for Bueskydning Danmarks eget regelsæt.  
Mødet afvikles i Nyborg 

 

 Bestyrelsen har modtaget en mail fra en klubformand som retter bekymring 
omkring punkter for driften af Bueskydning Danmarks administration. 
Bestyrelsen har drøftet henvendelsen, og forretningsudvalget svarer på 
henvendelsen.  

 

7 Forbundsmødet  2023  

 Ide til ny opdeling af regionsmesterskaber præsenteres på formandsmødet mhb 
på at afklare, om det skal foreslås til forbundsmødet 

 

8 Andre emner  

 Ingen bemærkninger   

9 Bordet rundt, eventuelt  

 Afviklingen af Master DM var noget presset. Klubben følte ikke den nødvendige 
opbakning eller hjælp fra Bueskydning Danmark. Klubben havde dog ikke gjort 
opmærksom på problematikken.  

 



Der er udpeget en teknisk delegeret til alle DM stævner, og denne person ønskes 
fremadrettet mere udfarende i kontakten til arrangerende forening. 

 Kunne vi overveje at oprette en ny runde IANSEO kursus? KS laver oplæg. KS 

 Arcus har fået tildelt afviklingen af NUM 2023.  

 Næste Bestyrelsesmøde afvikles 24. september 2022  MH 

 


