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Kirsten 
Jørgen 
Peter Bue 
Jan-Ewald 
 
Afbud: 
Casper 
Brian 
 
Ressourceperson: 
Birger 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste referat 
godkendt 

2. Vedtægtsændringer – se vedhæftede 
3. Drøftelse af forslag til ændringer og orientering om det videre forløb for vedtægtsændringer 

Bearbejdes i udvalget efter BM 
4. Orientering fra Årsmødet for buejagttegnslærere – se vedhæftede 

Buejagttegnsuddannelsen og kvalitetssikring heraf drøftet 
5. Lokalforeningerne, hvordan går det med møder? 

Kirsten og Birger har været i Randers hvor der var stor spørgelyst. Besøg hos Nr. Snede og 
Midtsjællandske er i støbeskeen 

6. Status på samarbejde med DLS og DGI – referat kommer 
Vi arbejder videre på fælles projekter med DLS. Peter ringer til Bondo om dennes mail af 21. februar 
2022 kl. 18.13.28 

7. Værdigrundlag – se vedhæftede 
Revideret udgave sendes til Kirsten, som sender det rundt til lokalforeninger og -grupper for 
kommentarer. 

8. Det store hjortevildt – skal vi gøre noget – drøftelse: hvem kan vi samarbejde med om 
dette? 

9. Præsentationsmateriale: Folder lavet som en overgangsfolder –  
Der er lavet en opdateret folder om FADB og buejagt. Den er trykt i 700 ex. Når de er brugt, 
revideres layout mhp bogtryk. Den gamle folder bruges ikke mere. Diplomer bruges ikke mere. Der 
arbejdes på nye fotoplancher til messer. 
Hjemmesiden er udbygget til noget forvirret og alt for komplekst. Vi planlægger at genopbygge 
fadb.dk fra bunden. Vi søger efter professionel hjælp til at udføre dette. Indholdet fra den gamle site 
skal i udgangspunktet høstet og bevares. 

10. Kvalitetssikring af buejagtegnsundervisningen – vi arbejder med dette og forsøger at komme 
i dialog med MST – se venligst referat for Årsmødet med buejagttegnslærerne(vedhæftet) 

-dtøftet under pkt 4 
11. Kørepenge – brændstofprisernes himmelflugt – se vedhæftede 

Kørepenge justeret til 3,50 kr/km 
12. FADB årsmøde og GF 

Der arbejdes på program mm. 
13. Nye kræfter til FADBs kreds af ressourcepersoner og suppleanter til bestyrelsen 
14. Evt. og planlægning af næste møde 

Materialer generelt: skal kunne transporteres let – plan udarbejdes af Jørgen og Birger 



Næste møde: 10-05-2022 kl 17-19 på teams 
 
 


