
Referat Bestyrelsesmøde 7. december 2020 kl. 16:00 
 
Deltagere: 
Jørgen Vester (JV) 
Brian Lisborg (BL) 
Kim Parking (KP) 
Thomas Lindy Nissen (TLN) 
Jan-Ewald Hovmand (JEH) 
Orla Hansen (OH) (Teams) 
Tom Buxbom (TB) 
Brian Due (BD) 
Lasse Skov Kristensen (LSK) 
 
Agenda: 
Ikke fremsendt, men forud for mødet blev følgende præsentationer fremsendt: 

• Målsætning. Samle buejægerne og styrke buejagten i Danmark 
• Buejægerne i Danmark 

 
Jørgen Vester (JV) gennemgik situationsanalysen forud for fusionssamtalen. Analysen fremgår af 
præsentationen: ”Målsætning: Samle buejægerne og styrke buejagten i Danmark”. Vedlagt som 
bilag. 
 
Formålet med gennemgangen var at få bestyrelsen til at fremstå som enige i forhold til 
efterfølgende møde med DJ. (LSK: 7/12 18:00) 
 
Under og efter gennemgangen blev en række problemstillinger diskuteret, ligesom oplægget blev 
uddybet: 
 
KP: hvad skal der ske med den nuværende hjemmeside?  
JV: det skal afklares om den nuværende skal nedlægges og teksten, eller dele heraf, overføres til 
ny hjemmesideafsnit for bueområdet under DJ’s hjemmeside. 
 
2 medlemmer i Buepolitisk udvalg udpeges af Bueaktivitetsudvalget (DJ) 
 
JEH: Netværk er ikke endelig, en repræsentant fra hver jagtforening  
KP: Buevenlige jægere fra lokal jagtforening.  
 
BL og JV: Forretningsorden udarbejdes af fusionsarbejdsgruppen og godkendes af DJ. 
 
LSK: Hvor mange medlemmer er der i Bueaktivitetsudvalg 
JV:  5 medlemmer 
 
JV: Planen er et oplæg til diskussion 
 



BL: Der har været et godt samarbejde med DJ omkring opfølgning på Miljøstyrelsen omkring 
buejagt på de store hjortearter.  
 
KP: Hvad er den organisatoriske plan, en afvikling af FADB? 
JV: De midler der er i FADB, forslag til forvaltning af disse udarbejdes af LSK og JEH. 
JEH: Midlerne kan fx anvendes til årsmøde finansieret med hjælp fra støtteforeningen 
BL: Evt. på Brad Trolleborg. Årsmødet skal indeholde valg af formand til Buepolitisk udvalg (DJ red) 
 
JEH: Hvis det gennemføres som aftalt, er alt OK, men der er politisk risiko for at FADB og dermed 
buejagt ofres for andre formål. 
BL: Sikres ved direkte kontakt til hovedbestyrelsen i DJ 
 
KP: Regionsarbejdet i DJ fungerer ikke 
BL: Mere demokrati i DJ fx Fyn evt. buekoordinatorer 
 
LSK: En styret proces med beskrevne aktiviteter givermere indflydelse på processen for FADB. 
 
TB: Svært at skaffe BJ Koordinatorer i DJ 
 
JEH: Kan der opstå brødnid i DJ i forhold til hvad DJ har accepteret i forhold til FABD 
BL: det er CL’s fremtidige problem, ideen kan kopieres til andre udvalg i DJ. 
 
LSK: Hvad sker der ved stemmelighed i PBU 
JV: Formandens stemme bliver afgørende. Det princip tilsluttede OH sig. 
 
JV: Kun kontingent til DJ, dvs. 250 kr. til FADB forsvinder. Gratis for nye medlemmer i et år. 
 
LSK: Hvordan er godkendelses proceduren dels juridisk og dels politisk.  
BL: Det juridiske er godkendt. 
 
LSK: Hvad vil de 9 foreninger, der ikke er medlem af DJ?  
BL: Ved vi pt. ikke.   
 
KP: Nogle vil kun FADB pga. samarbejde med Naturstyrelsen. Risiko for at ikke loyale medlemmer 
kan stemmes ind.  
BL: Medlemmer af Buepolitisk udvalg kan kun stemmes ind på årsmøde. Hvor der er lille risiko for 
at ej loyale stemmes ind.  
JV: Demokratisk proces implementeres i DJ som noget nyt. 
 
KP: Mange spørgsmål fra medlemmer, da alle har følelser med i det. 
 
JEH: Der skal ske en holdningsændring blandt visse lokalforeninger.  
 
KP: Medlemmerne er bange for, at det hele afleveres til DJ, OH Enig, men OK til planen 
 



Hvad med kontakten til HB i DJ, der er jo ingen plads i HB: 
JV: Bedre med foretræde for HB. 
 
LSK: Hvad ligger der i ”godkendelse af forretningsordenen” i HB? 
 
BL: Ekstrabevillinger + politisk arbejde der kræver økonomi skal godkendes. DJ stiller juridiske 
kompetencer til rådighed for processen. 
 
TB: Hvad er budgettet? 
JV: Der skal søges budget og det er vigtigt. Kan man bruge FADB til særlige formål? 
JEH: Ændring i FADB kræver vedtægtsændringer. 
BL: FADB’s mindelegat 
 
KP: 2020 messestand med noget der vækker interesse. DJ’s er kedelig. Kan BA lave nye materialer? 
BL: Der kan laves egne materialer også i DJ regi. 
LSK: Kun i overensstemmelse med brandingmanual. 
 
BL: Historik på udvikling af materialer, materialet er udviklet og noget kan genanvendes. 
 
BL: Adgang til HB + deltagelse i våbenudvalget 
 
Jørgen Vester sluttede denne del af mødet af med at spørge om der er konsensus fra deltagerne 
inden mødet med DJ? 
 
Alle: OK til at arbejde videre med køreplanen. 
 
Bestyrelsesmødet blev afsluttet med et OK fra alle til at arbejde videre med køreplanen. JEH 
anførte ”Vi har ikke noget valg”. 
 
LSK 


