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REFERAT 

 

1 Udsendte referater  

1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  

 Bestyrelsens forretningsorden og arbejdsform blev debatteret og rammerne 
genopfrisket.  

 

1.2 F.U.  

 Ingen bemærkninger  

1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  

 Ingen bemærkninger   

2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  

 Der er etableret netværksmøder i DIF for forbundenes politiske ledelse. Eva 
Kartholm har deltaget i et netværksmøde (Børn- og unge netværk) hvor de 
fremadrettede rammer og indhold skulle defineres på netværkets første møde. 
Eva adresserede overfor Bueskydning Danmarks bestyrelse en ressource 
problemstilling i deltagelsen, da møderne er tilstedeværelsesmøder og placeret 
rundt i landet. Det er tanken at møderne har ophæng på en fast person. Eva 
tager dialogen med DIF, med henblik på en drøftelse af rammerne for deltagelse.   

EK 

   

2.2 Wold Archery  

 World Archery starter online platform med StreamViral i starten af 2023. WA 
skriver i deres nyhedsbrev: ”broadcast international archery to audiences in 
territories that are not covered by World Archery’s rights deals. Coverage will 
include marquee events like the Hyundai Archery World Cup, the Hyundai World 
Archery Championships and upcoming qualifiers for the Paris 2024 Olympic 
Games – as well as second-tier world ranking tournaments.” 

 

 World Archey vil fra udgangen af 2022 og frem til efter OL2024 monitorere de 
nationale forbunds “performance” på de nationale digitale media platforme. Der 
kommer rapport i 2023 og 2024, med fokus i mod lokale udviklingsmuligheder.   

 

2.3 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 Bueskydning Danmark er arrangør til Nordic-mødet i februar 2023. Der skal 
indkaldes til møde i København  

EK 

2.4 Andet  

 VM 2027 ansøgning til hvervekampagne. Deadline på ansøgning til Sport Event 
Danmark på finansiering af udbudsmateriale. Udgangspunkt stadig Nyborg som 

MH 



afviklings by. Lars Hauge Petersen (eventrådgiver) bruges som rådgiver på 
arbejdet omkring buddet fra Danmark.  
12. januar 2022 afvikles workshop med fokus mod buddet til WA. Deltagere til 
workshoppen er endnu ikke defineret.     

 Astrid Carstensen har opsagt sin stilling hos Bueskydning Danmark. I de 
kommende uger skal opgaveomfang og strategiske aftaler belyses. Derefter skal 
ressourcer til administrationen defineres og fastsættes, således at organiseringen 
af personale svarer overens med forbundets mål og prioriterede indsatser.   

MH/KR 

   

3 Strategiarbejde  

 Der aflægges årsevaluering til DIF ved årsskiftet. BD skal revidere procesmål og 
handlinger, grundet personale situationen i 2022/2023.  

KR 

4 Magasinet/Kommunikationstrategi  

 Magasinet er udarbejdet, og der læses korrektur. Magasinet udkommer efter 
planen medio december 2022.  

 

5 Kassereren  

 Regnskabs status 30. oktober 2022. Vær obs på Projektmidler fra Initiativpulje 
rulles delvist til 2023 og påvirker bundlinje resultat som pt. rummer den fulde 
projektstøtte på 500.000 kr.  

EK 

 Bestyrelsen stiller forslag til forbundsmødet på nedlæggelse af den interne 
revisionsløsning af forbundets regnskab 2023 og fremadrettet.   

EK 

 Budgetforslag 2023 gennemgået, og rettet til efter drøftelser. Eva udsender 
revideret budget 2023 til ny gennemgang til de ansvarshavende.   

EK 

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteudvalget  

 Generel orientering  

 World Archery har indført et International licenssystem for skytter, trænere og 
ledere ved deltagelse i international skydning. Der har været en sag omkring 
licensen, hvor et par af vores 3D skytter har rettet henvendelse til Bueskydning 
Danmark. Den er nu behandlet, og skytterne har fået svar fra Bueskydning 
Danmark på deres henvendelse. Licensen er personlig, og bliver opkrævet den 
enkelte skytte. Licensens opkræves fortsat fremadrettet.    

 

 Sponsor workshop:  
En arbejdsgruppe har sammen med DIF afviklet en workshop med fokus på at 
skabe økonomiske støttemuligheder for vores landsholdsskytter. På 
workshoppen blev grundlaget defineret, og støttemuligheder belyst. Der bliver 
nedsat en frivillig arbejdsgruppe som skal tage arbejdet videre, og få beskrevet 
muligheder og initiativer i Bueskydning Danmark.   

KR 

 DR sportsgalla show: DR har efterspurgt deltagelse af Bueskydning Danmarks 
skytter som har taget EM guld og VM guld i 2023: (Tanja, Stephan og 3D 
dameholdet) 

 

 Evaluering af 3D DM skydes til næste bestyrelsesmøde MH 

6.2 Breddeudvalget  

 Generel orientering   



 Skole OL forberedelser er i gang. 12 klubber er pt. tilmeldt. CA er med på 
programmet for første gang. 2 klubber har pt. taget initiativet op.   

 

 Udviklingsseminar 2022 er afviklet med rigtig god feedback fra deltagere.   

 Buernes Dag 2023 fastlagt til afvikling 3. september 2022  

 Efterevaluering på fremlæggelse af medlemssystemet ved formandsmøde 2022: 
Der skal estimeret bruges 10-15 konsulenttimer for at rette funktionen til vedr. 
unikke mailadresser som pt. er en forudsætning. Hans kigger ind i 
udviklingsmodeller  

HL 

6.3 Lovudvalget  

 Ingen bemærkninger   

6.4 Dommerudvalget  

 Ingen bemærkninger   

6.5 Andet  

 Ny hjemmeside: adgang til Betaversion udsendes til bestyrelsen og 
administration. Der indkaldes til online workshop   

MH/KS 

 Henvendelse fra Nørre Snede Bueskyttelaug: Jan Jager har været til møde med 
klubben vedr. Danish Open. Klubben har et ”åbent” tilmeldingssystem til 
stævnet, som kolliderer med forbundets regler for registrering af medlemmer. 
De skytter som ikke er medlem af klubben, skal meldes ind og registreres i 2. 
kvartal og evt. udmeldes i 3. kvartal for at skytternes stævnedeltagelse holdes 
inden for forbundets vedtægter. 

 

 DM Ugen 2023: Oplæg til sportslig afvikling gennemgået og godkendt. 
Bueskydning Danmark afvikler nu officielt hold DM for 4 buetyper, lørdag den 24. 
juni 2023 i Aalborg ifm. DM ugen.  

MH/KR 

 Initiativpuljen – undersøgelsen status: 
Spørgeundersøgelse & PR 
Interview runde: Nøglepersoner & foreninger (Køge og Ulbølle). 
 

KR 

 Initiativ til samarbejde med Parasport Danmark vendt på formandsmødet. Der er 
efterfølgende kommet 2 henvendelser til Eva. Eva & Kenn følger op. Den videre 
handleplan aftales med Parasport Danmark  

EK/KR 

 Forbundets 3D baner: Kalundborg har sendt opdateret liste over landets 3D 
baner. Kenneth Stick sørger for opdatering af hjemmesiden  

KR 

7 Forbundsmødet  2023  

 Indkomne forslag vendt på mødet.  
Gennemgang af valgbare poster 
Forbundsmøde afvikles i Nyborg den 1. april 2023 

HM 

8 Andre emner  

 Ordning omkring nye klubformænd i klubberne; Bestyrelsen ønsker at rette 
henvendelser til alle nye klubformænd til en indledende snak.    

 

9 Bordet rundt, eventuelt  

 Næste møde: 18. januar 2023 via teams  

 


