
 Bestyrelsesmøde den 18. januar 2023 kl. 19.00         

 
 Afholdelse: Online  

 Deltagelse af: Morten Holm-Nielsen, Jan Jager, Eva Kartholm, Tomas Jensen, 
Hans Lassen, Kenneth Stick, Bjarne Strandby, Henny Jeremiassen  

 

 
 
 

 
Referat 

 

1 Udsendte referater  

1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  

 Ingen bemærkninger  

1.2 F.U.  

 Ingen bemærkninger  

1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  

 Ingen bemærkninger   

2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  

 Morten har deltaget i DIF eksklusivt formandsmøde. På mødet var der 
information fra DIF om diverse politiske emner som rører sig i idrættens verden.  

 

 Morten har været til et formandsmøde med en række andre forbund (ca. 20 stk.) 
uden deltagelse fra DIF. Der hersker en generel bekymring vedr. intern 
afstemning af samarbejdet i DIF, og imellem forbund og DIF som skulle drøftes.  

 

2.2 World Archery  

 Ingen bemærkninger   

2.3 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 Der afvikles møde i WA Nordic den 4-5. marts 2023 i Norge. Vi har endnu ikke 
modtaget dagsorden for mødet. Vi har efterspurgt deltagelse fra et af de 
nordiske medlemmer af WA, som kunne give en orientering om hvad der rører 
sig i WA regi.  

 

   

2.4 Andet  

 Sekretariatets organisation: Vi er I gang med kigge på opgavefordelingen for 
forbundets ansatte personale og vil i løbet af de kommende uger nå i mål med et 
færdigt oplæg. Initiativpuljeprojektet og den brugerundersøgelse som pt. er 
under evaluering, kommer også i spil når der kigges på ressourcer og bemanding. 
Efter planen forlænges initiativpuljeprojektet via en ny ansøgning til DIFs 
initiativpulje. Dette sker i foråret 2023 (ansøgningsfrist fra DIF endnu ikke 
udmeldt). 

MH & 
KR 

3 Strategiarbejde  

 Ingen røde flag i evalueringen for 2022. De vedtagne resultat- og procesmål 
følger aftalerne med DIF.  

 

   

4 Magasinet/Kommunikationstrategi  



4.1 Der er udkommet et rigtig flot nr. i december 2022, og bestyrelsen ytrer stor 
tilfredshed. Der er søgt om portostøtte via Slots- og Kulturstyrelsens bladpulje. 
Det er Johan Merland fra Lyngby, som også hjælper med korrektur på magasinet, 
som har forestået ansøgningen på vegne af forbundet.  

 

5 Kassereren  

 Budget 2023 er stort set lukket. Det er små justeringer på mindre beløb som 
tikker ind her i januar.  

 

 Regnskab 2022: Regningen fra regnskabsføring i IKC går over budget. Det skal 
rammesættes og styres, hvordan vi bruger IKC, og til hvad, således at 
timeforbruget ikke stiger over forventninger. IKC har også annonceret en 
forhøjelse af timeprisen. 
Der er kommet en regulering på næsten 10% på udgiften fra DataSign som står 
for medlemssystemet. Eva har aftalt med DataSign, at de venter med at 
effektuere stigningen til 2024.  

 

 Tilskuddet fra DIF bør følge inflationen, således at vi følger med udviklingen på 
udgiftssiden. Bestyrelsen tog en debat om medlemskontingent til forbundet. Et 
forslag kunne være at følge forbruger indekset. Det tages op igen på mødet den 
2. marts 2023. 

 

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteudvalget  

 Generel orientering  

 Ungdomslandsholdet er indkaldt til samling den 27-29. januar 2023. Der er afviklet 
sæson evalueringsmøde med holdet, hvor der var god dialog og forslag til 
udviklingspunkter.  

KR 

 Kenn og Niels har aftalt et uformelt møde med Team Danmark i januar 2023, 
med henblik på en status for Team Danmarks fokuspunkter og tendenser i 
fremtidige samarbejdsaftaler.   

KR 

 Arbejdsgruppe for analyse og afklaring af Bueskydning Danmarks 
støttemuligheder er endnu ikke etableret.   

HJ 

 Orientering om ny ramme for Talentcenter Broby. Konceptet beskrives og testes 
af i 2023. 

 

6.2 Breddeudvalget  

 Generel orientering   

  Træneruddannelse: Der er 22 tilmeldinger til årets første 1-2-Træner kursus. 
Bueskydning Danmark følger den uddannelsesplan som er udgivet, og appellere 
klubberne til at melde sig som afvikler som få sendt sine kandidater til kurserne.  

 

 Skole OL: Fokus på skolernes tilslutning til udbuddet af Skole OL Bue aktiviteter, 
samt afklaring af diverse behov ifm. afvikling af finalen.  

 

6.3 Lovudvalget  

 Ingen bemærkninger   

 

6.4 Dommerudvalget  

 Orientering om dommermødet den 14. januar: Morten Holm deltog i mødet med 
formålet at debattere oplæg til ny dommeruddannelse. Et ny oplæg til ny 

 



uddannelse blev taget rigtig godt imod. Klaus Lykkebæk og Morten Holm-Nielsen 
udarbejder forslag til hvordan vi kan udarbejde den nye uddannelse.    

 Der skal udarbejdes et notat for hvor meget en teknisk delegeret skal ind over 
afviklingen af 3D stævner.  

 

 Lis Lassen har valgt ikke at genopstille som dommerformand. Klaus Lykkebæk 
overtager posten, og Dan Hansen indtræder som øst-dommer i udvalget. Otto 
fortsætter som vest-dommer i udvalget.  

 

6.5 Andet  

 Ny hjemmeside: Udkastet til ny site er klar. Arbejdsgruppe skal nedsættes til at 
gå siten igennem til udvikling. Et koordinerende udvalg skal trække 
ressourcepersoner ind på udvikling til de respektive kompetence- og 
ansvarsområder. Kenneth, Eva og Henny udgør det koordinerende udvalg.  

 

   

 Forbundets 3D baner: Administrationen af årskort er minimeret, således at de 
fysiske kort bortfalder. Årskort bliver i stedet kvitteringen for betalingen. Årskort 
skal bestilles igennem klubben. Processen er beskrevet i mail til alle klubber.  

KR 

 Der er aftalt udviklingsmøde med arbejdsgrupperne for Bueskydning Danmarks 
3D-baner den 26. februar 2023  

JJ 

 Brugere af baner som ikke er medlem af Bueskydning Danmark, kan kun benytte 
banen sammen med et medlem af forbundet og kun for præsentation af banen. 
Ikke-medlemmer kan altså ikke i udgangspunktet besøge en bane gentagende 
gange uden at melde sig ind. Dette er noteret på hjemmesiden under regler for 
benyttelse af banen. 

 

 Medlemssystem: Ønsker til 3 udviklingspunkter:  
1. fejlrettelse; kalibrering af skærm når man bruger mindre/håndholdte devise.  
2. ønsker til et udfyldningsfelt ”eks: bestilling af mad ved tilmelding til stævner.”  
3. Den enkelte klub adm. kan få IANSEO udtræk over hvilke medlemmer som 
deltager på aktiviteter.  
Udvidelsen/udviklingen er tilbudt til pris, kr. 4.600,-   
Punkterne er godkendt til udvikling.  

HL 

 Medlemsundersøgelse: Der er dialog med CUR om datoer for videreførelse af 
projektet/arbejdet med undersøgelsen.  

KR 

 Dato for Workshop: 4-5. marts 2023. KR 

 Dato for bestyrelsesmøde til fremlæggelse af undersøgelsens hovedlinjer: 22. 
februar 2023 (online møde) 

CUR/KR 

 Morten Holm-Nielsen og Jan Jager deltager fredag den 20. januar i et møde med 
Sport Event Danmark med henblik på bud på VM 2027.  

MH 

7 Forbundsmødet  2023  

 Indkomne forslag og kandidatliste udsendes den 19. januar 2023.  
Pokaler og hædersbevisninger skal tildeles. Bestyrelsen debatterede en indstilling 
til hædersbevisning som bestyrelsen har modtaget. Øvrige kandidater blev også 
drøftet. Der træffes beslutning på bestyrelsens møde den 2. marts på 
anerkendelserne som skal gives til forbundsmødet 2023.  

MH 

8 Andre emner  

 Bestyrelsen har modtaget ansøgninger om afvikling af regions- og DM stævner 
for 2024: 

 



Inde DM ungdom og ude DM ungdom tildeles TIK. 
Inde DM 2024 Masters tildeles Arcus.  
Inde Fynsmesterskaber 2024 (mastes, senior og ungdom) tildeles Arcus.   

 Arcus tildeles Fynsmesterskaber 2023 (mastes, senior og ungdom).   

9 Bordet rundt, eventuelt  

 Bueskydning Danmarks sag i Sydsjællands politikreds er stadig under behandling. 
Politiet har for nyligt taget kontakt til Eva for supplerende oplysninger til sagen. 
Vi afventer nu en afgørelse.  
Eva og Kenn har deltaget i bisættelsen af Jørgen Philipp på Bueskydning 
Danmarks vegne.   
Næste møde 2. marts kl. 19:00 via Teams. 

EK 

 


