Formand: Martin Guldager (MG)

Tilstede fra DBwF-Øst:

Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM)
Sekretær: Bente Makholm (BM)
Aktivitetskoordinator: Michael Pedersen (MP)
Turneringsteam: Johnni Jespersen (JJ)
Turneringsteam: Steffen Stripp (SS)
Turneringsteam: Alice Andersen (AA)

Udvalgsmøde (ØU4) i DBwF - Øst
tirsdag den 20. november 2018 kl. 19:00 hos Leif og Bente

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Orientering
a.

Nyt fra DBwF

3.

Organisatorisk

4.

Økonomi
a.

Budgetopfølgning pr. 31/11 2018 (LM)

b.

Budget 2019-2021 (LM)

c.

Regnskab / budget vedr. stævner og mesterskaber (MG)
i. Medaljer skal pr. 1/1 2019 være indeholdt i det enkelte stævneregnskab

5.

Turneringen
a.

6.

7.

Medaljer – er de klar (MG)

Øvrige aktiviteter
a.

OB/OG Næstved – klage (MG)

b.

Øst mesterskab – tilmelding (MG)

c.

Samarbejde omkring tilmelding og betalingssystem (MG)

Eventuelt

MG bød velkommen til mødet – med en speciel velkomst til Steffen og Alice som fremover inviteres
til vores møder (som en del af turneringsteamet).

Ad 1

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser.

Ad 2

Orientering

Ad 2a Nyt fra DBwF
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MG fortæller, at der har været afholdt møde i FB den 10/11 2018.
• Det emne der blev brugt mest tid på, var ansættelse af en kommunikationsmedarbejder. Man ønsker ansættelse af en frivillig. Målet er, at de forskellige platforme bliver
ens og man får bragt det budskab man vil. Det er ikke en forudsætning, at de nye
kommunikationsmedarbejder er en bowler.
Der blev diskuteret spilletrøjer til udtaget hold (især ØST/VEST matchen). Det er besluttet, at der ikke fremover bliver uddelt trøjer til dette arrangement. Der vil dog være
en trøje som man kan låne og spille i – samme trøjer vil blive sat til salg i webshoppen.
Mange punkter fra dagsordenen blev udskudt til næste møde.
Der blev informeret om, at julegaver til frivillige i Danmarks Bowling Forbund, vil blive
sendt direkte fra leverandøren.
•

Man har fra forbundet godkendt en turneringsstruktur med blandede hold fra forskellige klubber. Det skal skrives ind som en begrænsning, at det kun er tilladt for klubber
der ellers ikke kan stille hold (det vil sige 2 eller 3 klubber i forening). Det er primært
tiltænkt som et tilbud til damespillere – men det betyder, klubberne må ikke have andre damehold.
Det vil herefter være helt op til ØST/VEST regionerne, hvordan de ønsker at implementere dette i turneringen. Det vil sige, at vi skal finde de propositioner som vi fremsendte for et par år siden – og få denne mulighed implementeret.
Man må efterfølgende løse de problemer der vil være i bowlingportalen

Ad 3

Organisatorisk
Der var intet under dette punkt.

Ad 4

Økonomi

Ad 4a Budgetopfølgning pr. 31/10 2018
LM har sammen med dagsorden fremsendt budgetopfølgning pr. 31/10.
•

Der er ikke sket så meget siden sidst ud over Åbningsstævnet og Old Boys/Girls.
OBG står med en udgift, da der mangler spilleindtægter. Årsagen til dette er, at de
ikke er blevet periodiseret. Det er generelt meget uoverskueligt, og det er ikke muligt
at afstemme fra gang til gang.
MG mener at vi er nødt til at lave et regnskab efter hver aktivitet.
LM supplerer med, at alle udgifter fra OBG2 er med, men der mangler indtægter på
ca. 12.000 kr. – det vil sige, at vores total på kr.31.000 mangler kr.12.000.

•

Vi holder vores budget.
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•

Vi har indtægter på stævner, men de opvejer ikke de udgifter der har været.

•

Vi mangler at få endelig afregning fra Skåne kampen. Vi har afholdt alle udgifter med
undtagelse af bussen. MP undersøger og følger op på dette.

•

Der mangler afregning på de to mesterskaber der er afholdt her i november.

•

LM gør opmærksom på, at hvis man har udgifter der skal dækkes af forbundet, så
skal de fremsendes nu (er i november).

LM går opmærksom på, at den budgetkontrol han har udsendt - ikke er i det format han modtager den fra forbundet. Han bruger tid på at fordele tallene på aktiviteter.

Ad 4b Budget 2019-2021
LM har sammen med dagsorden fremsendt budget 2019-2021. og giver udtryk for, at det ser
fornuftigt ud.
De enkelte udvalg bør snart indsende forslag til budget for 2019. Generelt har Leif udarbejdet
et budget ud fra den forudsætning, at vi holder samme aktivitetsniveau (inkl. udgifter til
Skåne/Malmø kampen).
•

MG gør opmærksom på, at vi fremover selv skal betale medaljer, det vil sige at udgiften skal ind i budgettet.

•

Alle ØST mesterskaber skal hvile i sig selv, og medaljer skal tages med i budgettet.

•

Turneringen har vi ikke indflydelse på – udgiften til medaljer bør ligge i administrationen.

•

Øst Cup finalen skal være gratis – udgiften til medaljer skal tages med i budgettet

•

Generelt ved breddeaktiviteter, så må det give underskud de to første gange aktiviteten afvikles, herefter skal aktiviteten hvile i sig selv.

•

Ved mesterskaber bør der afsættes dommerpenge (25 kr. pr. serie pr. start). Efter
stævnet afregner kontoret med de enkelte dommere. Bemærk, at finaler afregnes
som en start.

•

Der er budgetteret med 600 kr. til dommerpenge for et helt OBG.

Generelt skal der fremsendes budget og regnskab til LM for hver enkelt aktivitet. Det er vores
eneste måde at følge op på de tal der efterfølgende kommer fra kontoret.
Det er Kim T. Andersen der skal fortælle, hvis der er spillere der ikke har betalt til en aktivitet
og derfor ikke er spilleberettiget.
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Ad. 5 Turneringen
MP fortæller, at der er bestilt medaljer, og at han har dem liggende hjemme.
Med hensyn til turneringsplanen for den kommende sæson, så afholdes der møde med de
øvrige unioner i januar 2019. Turneringsplanlægningen starter først i juni 2019.
Man er (allerede her i november) ved at udarbejde aktivitetsplanen – første udgave kommer i
løbet af december.
Propositioner skal være klar i løbet af marts 2019:
• SP ønsker at man afholder slutspil finaler
• MP turneringsteamet må komme med et oplæg, som vi kan diskutere
MG fortæller, at økonomien omkring holdtilmeldingen har været ganske urimelig.
• Et ligahold har betalt det samme som et hold i 2. division damer
• Et ligahold betaler 3 kr. pr. serie hvorimod et mix-hold betaler 11 kr. pr. serie
Det vil være mest retfærdigt, hvis man betaler en serieafgift.
LM mener at man bør lave takster som ser rimelige ud
MG mener at divisionerne spiller for billigt.
LM Det er serierne og mix der betaler forholdsvis mest
Der var diskussion om hold der sidder over i ØST Cuppen i første runde.

Ad 6

Øvrige aktiviteter
Der er modtaget en klage fra Søborg BK over forholdende ved OBG stævnet i Næstved. MG
har efterfølgende været i dialog med Hallen – hvilket ikke var positivt. Dårlig dialog med hallen betyder, at der ikke fremover lægges et OBG i Næstved.
Dette førte til en diskussion om et alternativt sted – hvor prisen ikke må overstige 140 kr. pr
banetime. Vi ønsker fortsat at der skal ligge 2 stævner på Sjælland
Roskilde er en mulighed – her kan det gennemføres på 4 starter.
ØST mesterskab for seniorer blev gennemført fint (der var 2 ledige pladser, men der var 2
der meldte fra umiddelbart inden starten).
Det var en svær olie, men der var flere spillere på over 1300 – og så er det OK.
Det er ærgerligt at opleve, at der kommer afbud fra spillere, som har kvalificeret sig til finalen.
ØST mesterskab for ungdommen var knap så stor en succes. Der var kun tilmeldt 51spillere,
og det er ikke nok.
Hvorfor har vi ikke flere ungdomsspillere der deltager – er der for mange aktiviteter i efteråret?
MP har talt med et par ynglingespillere, og de er optaget hver weekend, og vi bliver valgt fra.
Der kommer et større underskud end forventet, og det kommer til at koste os.
MG fortæller, at der kommer noget nyt for ungdommen med, at man kan samle point ved at
deltage i lokale stævner.
Generelt må vi lave tilmeldingen efter det som vi tror der er behov for. I år forsøger vi med et
ØST mesterskab for Oldies.
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Ad 7

Eventuelt
Vedr. samarbejde omkring tilmelding, så mener MG at det virker bedre nu. KTA overholder fristerne. KTA arbejder hjemmefra med den løbende opdatering ved et stævne. Det er
helt fint at han tilbyder dette, men han skal ikke være afhængig af det – det skal ikke være
sådan, at han mener han bruger al sin tid på opdatering af stævner. Der er mulighed for, at
man selv kan få adgang til at taste resultater ind.
Vedr. OBG stævner, så har KTA stadig problemer med resultatformidlingen. Fra og med
sæsonen 2019/20 skal vi bruge programmet der er udviklet af KTA.
Vedr. dommere. Vi vil forsøge at anskaffe nye dommerveste til de 18-20 haller som vi har
(evt. en vest der ligner den vi brugte i forbindelse med ESBC i 2016).
Der skal tilbydes et dommerkursus i Grøndal
BK Døvania har problemer med at stille med dommere, og de øvrige klubber i hallen vil ikke
hjælpe.
Der var generel diskussion om dommer / primært spillende dommere.

Mødet sluttede kl.: 20:58
Referent: Bente Makholm
Næste møde (ØU1) er aftalt til den 5/2 2019
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