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 Referat  

1 Udsendte referater  

1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  

 Ingen bemærkninger  

1.2 F.U.  

 F.U. har afviklet et møde med DIFs ledelse (Hans Natorp og Morten Mølholm), 
hvor vi ønskede at afstemme forventningerne til behandlingen af vores 
ansøgning til - og efterfølgende bevilling fra - DIFs initiativpulje.  
Sammen med bevillingen fra DIF, opstod der tvivl om det videre forløb af 
forbundets projekt, da de administrative puljerammer af initiativpuljen ikke 
stemte overens med bevillingen.  
 
Morten og Jan har sammen med Kenn deltaget i afstemmende møde med CUR, 
med henblik på en afstemning af de politiske linjer i projektet. CUR er valgt som 
ekstern partner i vores initiativpuljeprojekt.  

 

1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  

   

2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  

 DIF´s ledelse (formand og direktør) er på dialogrundtur til alle forbund. Vores 
møde med DIF afvikles 11. oktober 2022. MH & KR deltager fra Bueskydning 
Danmark.  

 

 Budgetmøde i DIF, den 7.-8. oktober 2022. Team Danmark har genoptaget sin 
praksis, med at levere en orientering på dette møde. Øvrige emner til debat er 
digitalisering af idrætten, økonomi for 2023 m.v. 

 

2.2 Wold Archery  

 Ingen bemærkninger   

   

2.3 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 Vi har modtaget en henvendelse fra Island, som ønsker et samarbejde på 
området om træneruddannelse, dommere, stævneafvikling osv. Henvendelsen er 
lavet til de Nordeuropæiske lande, samt Baltikum. Vi afventer i første omgang 
det kommende møde i det Nordiske samarbejde, inden vi tager stilling. 
Umiddelbart sker dette samarbejde allerede i WAE regi. 
Eva svarer på henvendelsen, at vi afventer næste nordiske møde.     

 

   

2.4 Andet  



 Vi har slået en stilling op som projektassistent. Stillingen er en tidsbegrænset 
deltidsstilling, og ansættelsen skal primært understøtte de administrative 
processer som ligger i forbindelse med initiativpuljeprojektet. Det er vigtigt for 
sparringen til vores øvrige ansatte, at personen har plads på kontoret i Brøndby. 
Der udsendes en kort nyhed om baggrunden, og projektet præsenteres i dybden 
på formandsmødet den 29. oktober 2022.   

 

3 Strategiarbejde  

 Status: Den overordnede status ift. de igangsatte strategispor er, at spor 1 og 2 i 
nogen grad forventes opnået, spor 3 i lav grad forventes opnået og spor 4 er i høj 
grad forventes opnået. 

 

 Indsatser som bliver omprioriteret/nedjusteret i den strategiske aftale 
omhandler: 

• Certificerede klubber nedjusteres til 3 fra 6 for året 2022. 

• PR-indsatsen ift. ny konkurrencestruktur for seniorer afventer igangsatte 
analyse, støttet af initiativpuljen medlemsanalyser tager udgangspunkt i det 
analyse-setup der igangsættes som del af projektet støttet af initiativpuljen 
aktiviteter ved combat archery i strategispor 2, resultatmål 2 og procesmål 3, 

afventer at combat archery indgår som en del af skole OL i 2023.Bueskydning 
Danmark afklarer evt. justeringer ift. combat archery med DIF 
soldaterprojekt. 
 

• Definering og implementering af kommunikationsstrategi (automatismer i 

forhold til kommunikation) Bueskydning Danmark rykker DIF soldaterprojekt. 

Der har været statusmøde med DIFs konsulent, og han er tilfreds. Vi er fint med. 
Næste statusmøde afvikles ultimo 2022.  

 

4 Magasinet/Kommunikationstrategi  

4.1 M  

4.2 Magasinet er godt på vej, og der er fint med stof.   

5 Kassereren  

5.1   

 Halvårsregnskab – Vi ligger godt 150.000 under periodebudget 
Eva gav udtryk for udtalt frustration over, at planlagte indtægtsgivende projekter 
ikke følges til dørs, da det er afgørende for, at vi kan overholde budget. Vi 
kommer til at mangle de forventede indtægter. Hvis vi ikke kan overholde 
indtægtsbudgettet, skal vi reducere omkostningerne 
Der blev særligt rettet kritik over at vi ikke lever op til den aktivitetsplan, som er 
lagt i forhold til afvikling af camps i Bueskydning Danmark regi. Der er et stort 
efterslæb på indtjeningen i forhold til det budgetterede. 

EK 

 Budget 2023 – arbejdsplan gennemgået, og ansvarsområder uddelt til bestyrelse 
og administration.   

EK 

   

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteudvalget  

 Generel orientering  



 Der afvikles evalueringsmøde med Seniorlandsholdet den 29. september 2022  

 Der blev taget en debat om landsholdsskytters deltagelse i DM. Bestyrelsens 
udgangspunkt er, at deltagelse skal prioriteres, med mindre der er særlige 
årsager til, at det ikke kan lade sig gøre. Det bør være hovedreglen, at 
landsholdsskytterne stiller op til DM, sådan at vi er fælles om at understøtte, at 
DM er sportens store festdag.  

 

 Vi har afviklet Archery Denmark Open, med stor positiv feedback på initiativet.  

6.2 Breddeudvalget  

 Generel orientering   

 Primære indsatser september-december 2022: 
• Opstart af ny Skole OL-sæson  

• Herunder opstart af Combat Archery disciplin  

• Rekruttere klubber til at være med  

• Afvikling af udviklingsseminar  

• Buernes Dag (Databehandling)  

• Trænerkurser  

• Klubanalyse af de certificeret klubber  

• Data og analyser ift. Resultatmål i DIF strategi  

 

 Det er stadig tungt at trække trænere til vores udbud af kurser. Specielt det 
østlige Danmark ser meget fraværende ud.  

 

6.3 Lovudvalget  

 Der læses korrektur på lovene.   

 

6.4 Dommerudvalget  

 Morten efterlyste, at dommerne drøfter den nye organisering af 

dommeruddannelsen, næste gang, der er dommermøde.  
 

   

6.5 Andet  

 Ny hjemmeside – status. 
Kenneth har holdt møde med Formego. Bueskydning Danmark skal lave et 
sitemap til Formego.  
Kenneth laver et udkast og sender rundt til kommentarer.  

KS 

 Henvendelse fra Nørre Snede Bueskyttelaug.  
Efter en solid drøftelse besluttedes det, at bestyrelsen inviterer sig selv til et 
dialogmøde med NSB for at forklare situationen. Bjarne og Jan tager næste 
skridt.  

 

 Ianseo – via mobilnetværk 
Bjarne spurgte, om vi skal rette henvendelse til Ianseo, sådan at vi kan køre 
Ianseo via mobilnetværk.  
Vi forsøger at indarbejde det på hjemmesiden, og så undgår vi henvendelsen – 
det kræver blot, at vi administrerer en kode.  

BS 

 Henvendelse fra Dennis Bager. 
Eva svarer.  

 

 Para Archery – Der udarbejdes oplæg. EK 



 

Henvendelse til Hillerød og Lavia København.  

 DM Ugen 2023: 
KR har afholdt et indledende møde med DM ugen, med henblik på at bringe 
bueskydning på programmet i 2023. DM ugen afvikles i Aalborg. Bestyrelsen 
godkender at der arbejdes videre med projektet.   

 

 Endelig dagsorden til formandsmøde den 29. oktober. 
• Generel orientering blandt andet medlemsregistrering v/Morten 

• Økonomi v/Eva 

• Initiativpulje og undersøgelse v/Morten 

• Internationale stævner v/Henny 

• Lovkomplekset v/Klaus eventuelt 

• LGBT+ - afrapportering fra arbejdet v/DIF – eventuelt som gruppesnak 

• Stævnetilmelding via medlemssystemet v/Hans  

• DM-ugen – diskussionsemne – Hold-DM ved DM-ugen i Aalborg 

• Frivillighed DIF – eventuelt? 

• Magasinet – live or let die 

• Eventuel drøftelse af DM-er og ”festligholdelse” af stævne og finaleskydning.  

(Ikke prioriteret dagsorden) 
Morten og Eva laver invitationen færdig.  

 

 Afvikling af senior DM – DM ansvarlig i bestyrelsen 
Møde med de tekniske delegerede. Jan og Bjarne indkalder til et teamsmøde.  
Eventuel drøftelse på formandsmødet.  

 

 Manglende arrangør af DM 2023: Senior udendørs, Ungdom Inde, 3D 
Kan vi holde 3D på Frøbjerg. Jan taler med Bjarne.  
Morten skriver ud og efterlyser DM-værter.  

 

 

 Forbundsmødet 2023  

 Holdes den 1. april 2023.   

   

8 Andre emner  

   

   

9 Bordet rundt, eventuelt  

 Næste møde 26. november 2022. Planlægges som fysisk møde og kan ændres 
afhængig af dagsorden.  
Møde 18. januar kl. 19 – teams 
Møde 2. marts kl. 19 – teams (drøftelse af forslag til forbundsmødet) 
 
Der er flere tilfælde af skytter, som er tilmeldt stævner (DM-er) men som ikke 
fremgår af vores medlemssystem. Morten skriver rundt til foreningerne, mens 
Eva undersøger, om vi – hvis vi får behov for det – kan opkræve enten kontingent 
og/eller gebyr for de pågældende.  

 


