Tilstede fra Østudvalget:

Formand: Martin Guldager (MG)
Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM)
Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH)
Sekretær: Bente Makholm (BM)

Desuden deltog:

Anni Sørensen (AS)
Johnni Jespersen (JJ)
Michael Pedersen (MP)

Udvalgsmøde (ØU1) i DBwF ’s Østudvalg.
torsdag den 14. januar 2016 kl. 19:00 i World Cup Hallen

Dagsorden:
1.

Kort præsentation af os alle samt vores forventninger til hinanden

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Orientering fra DBwF
a.
b.
c.

4.

Forretningsorden herunder godtgørelse til frivillige
ATK
Kampagner

Nedsættelse af udvalg
a.
b.
c.
d.

Turnering
Ungdom
Senior
Andre?

5.

Problematikken omkring aktivitetsteam

6.

Økonomi

7.

Aktiviteter 2016-2017

8.

Eventuelt

Ad 1

Kort præsentation af os alle samt vores forventninger til hinanden
MG bød velkommen og fortalte, at han ud over at være formand for den nye region Øst også
er formand for BK Center, formand for den nuværende kreds 13 i Rødovre, og seniorleder i
KBU. MG forventer, at de opgaver der bliver tildelt udvalgets medlemmer også bliver udført.
Hvis det skulle ske, at man får en opgave som man ikke har tid til – så meld fra i god tid.
LM fortæller at han som budgetansvarlig i Region Øst – skal sikre, at vi overholder de budgetter vi har fået udstukket. LM informerer om, at han skal godkende alle bilag der har med
vores område at gøre, inden de bliver udbetalt. Forventer ligeledes at modtage budgetter for
de enkelte arrangementer – så der er noget at styre efter. .
TH fortæller, at han som aktivitetskoordinator vil gøre sit bedste for at udfylde opgaven tilfredsstillende.
BM skal som sekretær sørge for, at der bliver skrevet referat af alle møder. Beder i den forLandsudvalg ØST
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bindelse om, at alle bekræfter at have læst og godkendt et referat – hurtigst muligt efter det
er udsendt. Ændringer / rettelser til et referat skal selvfølgelig også fremsendes så hurtigt
som muligt.

Ad 2

Godkendelse af dagsorden
LM gør opmærksom på, at der mangler et punkt omkring økonomi (skal ind før punkt 6)

Ad 3

Orientering fra DBwF
MG fortæller, at han netop her i weekenden har været til møde i Forbundet. Der var mange
store emner, som det var svært at følge med i, da bilag til mødet først var fremsendt få dage
inden mødet. Jan Donde har lovet at gøre dette bedre fremover.
Referatet af sidste møde har været holdt tilbage, da afvikling af forbundets gæld til unionerne
blev betragtet som fortroligt på det tidspunkt. Forbundet har delvist afviklet gælden til KBU og
SBwU ved at overtage forpligtigelsen til Jysk Emblem Fabrik (lagerførelse af medaljer). Resten af gælden er afviklet kontant.
Der vil være KBU medaljer til et eller to år, og der er næsten ingen SBwU medaljer. Vi skal
benytte disse medaljer inden der bestilles nye medaljer til Region ØST.
Det forlyder, at JBU og FBwU har medaljer til mange år ud i fremtiden.
TH spørger ind til, om der kommer Øst / Vest medaljer, eller der kommer en forbundsmedaljer. MG fortæller, at der er noget regionerne selv skal finde ud af, men at det vil give god mening, hvis de to regioner bliver enig om en medalje. Det bør dog være en medalje uden årstal, men med et bånd med årstal.
AS har hørt stor utilfredshed med, at KBUs rejsepulje bliver nedlagt – og ikke erstattet af en
ny. Rejsepuljen har altid skulle hvile i sig selv – det er klubberne der har indbetalt de penge
der er blevet udleveret. Klubberne bør hver især danne deres egen rejsepulje, som de indbetaler til ved hver kamp, og bruger penge herfra hvis der er et hold der skal ”rejse”.
MG beder om at få mailadresse fra alle, som de nye forbundsmail skal videresendes til.
BM fortæller, at forbundet anbefaler, at unionernes gamle hjemmesider bevares (af historiske
årsager), så man fortsat kan linke til disse.

Ad 3a

Forretningsorden herunder godtgørelse til frivillige
Telefonpenge og kontorhold uden dokumentation vil højst blive honoreret med 500 kr.
Det vil sige, at hvis man har haft større udgifter, så skal beløbet dokumenteres inden
det bliver refunderet. Kørsel i egen bil bliver afregnet efter statens laveste takst. MG
anbefaler at alle udarbejder et kørselsregnskab. Det skal bemærkes, at forbundsbestyrelsen ”aflønnes” efter de samme regler.
Holdningen er, at man ikke skal tjene på at være frivillig, og man skal ikke have betaling for sit tidsforbrug. De fleste af os har allerede et eller anden telefonabonnement
med taletid, som ikke udnyttes fuldt ud i forvejen. Det er dog meldt ud, at udvalgene
selvfølgelig selv kan disponere som de har lyst, man skal bare tage højde for bestyrelLandsudvalg ØST
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sens anvisninger.
Bropenge refunderes over kørselsregnskabet, men man skal i videst muligt omfang
benyttes sig af samkørsel.
LM supplerer med, at reelle udgifter skal dokumenteres og bliver dækket. De 500 kr. er
en skattefri godtgørelse til telefon og kontorhold. For at få dækket sine udgifter, skal
der udfyldes et omkostningsskema som Forbundet har udarbejdet.

Ad 3b

ATK
ATK betyder ”Aldersrelateret træningskoncept”, som er retningslinjer for træning af unge mennesker i forskellige aldre.
Dette er noget vi skal have implementeret, og det skal på sigt anvendes af ungdomstrænere i hele landet, og på sigt være en del af træneruddannelsen.
Det kan dog blive et problem, hvis der stilles for store krav til vores ungdomstrænere,
for så er der helt sikker nogle der hopper fra.

Ad 3c

Kampagner
Forbundet har valgt at træde ud af fordelingsnøglen. Det betyder, at det tilskud man fik
sidste år bliver låst fast, og samme tilskud vil blive udbetalt de efterfølende år. Det betyder, at man kan koncentrerer indsatsen omkring enkelte projekter.
Rekruttering og fastholdelse af ungdomsspillere.
Vi har i dag 600 ungdomsspillere, og målet er 1.200 ungdomsspillere – hvilket er et
meget ambitiøst mål. Planen er, at man vil sende noget materiale ud til ungdomsklubberne omkring åbent hus og forskellige event. Der er enighed om, at det er en god ide
at man gør et eller andet, men det er svært et se, hvor medlemmerne skal komme fra:
Skoleturnering
Bedre bowlingskoler for både seniorer og ungdom
Bedre rabatordning med forbundets sponsorer.
Forbundet laver aftaler med bowlinghaller, der kan holde åben i dagtimerne. Der er ikke penge i projektet, men forbundet tager imod alt og alle der vil yde en indsats. Det
skal dog bemærkes, at der vil være penge til flyers og plakater samt eventuelt midler til
en skoleturnering. Generelt vil det dog sige, at hvis Region Øst vil lave noget, så skal
udvalget selv ud og finde penge. Der er afsat 100.000 kr. til projektet i 2015 og måske
det samme beløb i 2016.
Der er store forventninger til ungdomsklubberne, hvorimod der er stor usikkerhed om,
hvor meget seniorklubber uden ungdomsafdeling vil involvere sig i projektet. Det er besluttet, at projektet ikke vil inkluderer børn med specielle problemer (f.eks. autister), da
man er bange for, at disse børn vil koste for mange ressourcer.
Planen er desuden, at alle ungdomsledere skal gennemgå trænerkursus 1. De fleste
klubber har ikke økonomi til at sende deres ungdomsleder på trænerkursus. Der er altLandsudvalg ØST
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så en stor risiko for, at vi mister vores ungdomsledere, hvis det bliver forlangt at de
skal på kursus.
Det bliver klart Jesper Mikkelsen der får den helt store opgave med at få fat i ungdomsklubberne – da opgaven bliver lagt ud til klubberne. Der er mange gode ideer i
det materiale der er udarbejdet til klubberne. Forbundet vil gerne sikre en vis struktur
på arbejdet, så alle ungdomsklubber gør det sammen – i stedet for at kæmpe om de
sammen spillere. Målet er nye medlemmer.
Hvis det bliver besluttet at lave en skoleturnering, så vil de to regioner helt sikkert være
en del af projektet, men derudover har vi som landsudvalgsledelse ikke en rolle i projektet.
FAIR tale:
Dette projekt blev startet op på mødet i Odense lige før jul. Det er ikke alle grupper der
har indsendt noget, og man er derfor ikke færdig med det endelige oplæg.
Projektet går stort set ud på, at man skal tale pænt til hinanden og tale pænt om vores
sport, og vi skal gå foran som et godt eksempel.
Man har haft store problemer i de bedre ungdomsrækker, og man vil lave aftaler med
børn og forældre om, hvordan man skal opføre sig. Man har i den forbindelse forsøgt
at komme i kontakt med administrator på de forskellige Facebook grupper. Vi andre
skal også bakke op omkring dette – hvis vi hører om det. Det er dræbende for dem der
er frivillige, hvis man ikke taler ordentlig til dem – vi mister mange frivillige på den måde. Der har været et par kedelige sager – men personsager må kun diskuteres i forbundsbestyrelsen – og kommer ikke videre. Man bruger ikke sagerne til at orientere
andre om, hvordan de kan undgå at komme i samme situation.

Ad 4

Ad 4a

Nedsættelse af udvalg
Der skal sættes navne på en række faste udvalg (turnering, ungdom og senior).
Turnering
TH er som aktivitetskoordinator formand for turneringsudvalget. TH har inden mødet
fået tilsagn fra AS om at indgå i udvalget.
Opdeling af turneringen:
Det skal diskuteres, om turneringen skal køre fælles på hele Sjælland, eller man skal
opdele turneringen i nord og syd.
Spillemåde:
LIGA – det er DT udvalget der tager sig af dette
1. division – det er DT der tager sig af dette
2. division – denne turnering styrer regionerne selv, men der er enighed om, at spilleformen skal være den samme som ved 1. division. Der kan kun være oprykning hvis
man kører samme spilleform.
Spillemåden i underliggende serier og rækker skal diskuteres i udvalget.
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Resultatformidling:
MG fortæller, at der kommer noget helt ny på bowlingportalen
Ad 4b

Ungdom
MP tager ungdommen, og sammensætter selv sin gruppe, men tanken er at vi fortsætter med den turneringsform som vi har i dag (som Yvonne Nielsen har bygget op).
Der er umiddelbart ingen fra SBwU som er interesseret i at gå ind i arbejdet omkring
ungdomsturneringen.

Ad 4c

Senior
JJ tager seniorer og sammensætter selv sin gruppe

Ad 4d

Andre
Der var intet under dette punkt

Ad 5

Aktivitetsteam
Der har været en del spørgsmål til aktivitetsteam i de enkelte haller. Det letteste vil være, at
tage de nuværende kredsformænd og gøre dem til kontaktpersoner for aktivitetsteamet.
Der har været spørgsmål til, hvordan de nuværende kredse lukker ned. Som udgangspunkt
kan kredsen ikke nedlægges så længe der er en bowlinghal. Når KBU eller SBwU bliver nedlagt, så nedlægges kredsene automatisk. MG anbefaler at kredsene selv bruger deres formue (beslutter hvad pengene skal bruges til). Kreds 13 i KBU har besluttet, at formuen overføres til hallen – øremærket til en hjertestarter.
Det er vigtigt at der er en kontaktperson i hver hal. Hvis der ikke er en kontaktperson, så kan
der ikke bliver lagt aktiviteter i hallen.

Ad 6

Økonomi
Det budget der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet, er nu blevet justeret efter de aktiviteter som der nu forventes der vil være i 2016.
Økonomiudvalget har vurderet de enkelte aktiviteter op imod hvad den faktiske udgift til aktiviteten har været i 2015. Med de beløb vi kender i dag, så løber det for ØST op til kr. 88.000 i
stedet for kr. 120.000.
Seniormesterskaber burde hvile i sig selv – det gør de ikke helt (for så vil det
blive for dyrt og deltage).
Der er afsat kr.10.000 til kredskampe – eller hvad vi finder på at kalde det.
Der er afsat kr. 9.000 til unionskamp for seniorer (Malmø kampen). Det eneste
som vi i 2016 skal betale til denne aktivitet er transporten – men i 2017 bliver
det dyrere, da det er os der skal afholde alle udgifter ud over transport..
Derudover kommer der en venskabskamp med de øvrige unioner (FSKBH og
DFBU)
Der er afsat kr. 5.000 til en CUP turnering – hvilket primært skal dække finalen.
Der er afsat kr. 6.000 til lokale mesterskaber for ungdom.
Der er afsat kr. 25.000 til et socialt ungdomsarrangement
Der er afsat kr. 15.000 til unionskamp for ungdom (Skånekampen)
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MG konstaterer, at der ikke er afsat penge til OBG – hvilket skyldes, at dette arrangement
skal hvile i sig selv. LM fortæller, at der er afsat penge til de samme aktiviteter som vi kender
i dag.
LM fortæller videre, at han er i gang med at opkræve turneringsafgift for foråret 2016 (i alt kr.
240.000 hvilket svarer til 1/5 af de samlede landsbudget for turneringsafgifter). Reglen er, at
der betales en serieafgift for alle kampe der registreres på Bowlingportalen – med undtagelse af DM ‘er

Ad 7

Aktiviteter 2016-2017
TH har modtaget den foreløbige aktivitetsplan. AS gør opmærksom på, at vi skal have styr
på vores arrangementer – inden FSKBH kommer med deres ønsker
OBG som MG fortsætter med at have ansvar for. Der skal planlægges 2 stævner på Sjælland, og det sidste stævne skal afvikles i World Cup Hallen. Prisen
for OBG vil blive fastlagt på baggrund af de aftaler om timepris der bliver lavet
med hallerne. De enkelte stævner må ikke give underskud.
Bykamp og Malmøkampen skal vi holde fast i.
3-unionskamp, som plejer at blive afviklet i november (det er DFBU der skal afholde dette arrangement i efteråret 2016)
Regionsmesterskab Single + double
Regionsmesterskab Mix (evt. som et blandet trio-mesterskab).
CUP turnering
LP Øst
Åbningsstævne (hvis der er ressourcer til det, kan der sagtens afholdes to åbningsstævner).
Ungdomsstævne COY
Ungdomsstævne Køge Open
Evt. et ungdomsstævne i januar 2017
Ungdommens 4 unionskamp – denne er landsdækkende og ligger under ungdomsudvalget og deres budget
Det er vigtigt at vi planlægger nogle datoer – vi kan altid efterfølgende finde ud af, hvordan vi
placerer mesterskaberne i forhold til hinanden. Der er enighed om, at vi først kan booke hallerne når der er et aktivitetsteam (som er en forudsætning for, at hallen kan få et arrangement).
Turneringsudvalget skal tage hensyn til, at der ikke planlægges ungdomsaktiviteter omkring
efterårs- og vinterferien.
Der var herefter diskussion om, hvordan man får de bedste priser til turnering og stævner.
Turneringsudvalget skal komme med forslag til propositioner til de forskellige arrangementer.
Alle propositioner skal godkendes af ØST udvalget. Det skal besluttes hvordan der skal spilles i serier og rækker. Det skal være tilladt at spille i MIX turneringen – også selv om man
deltager i den normale turnerig.
AS fortæller, at turneringsudvalget plejer at have et møde med de andre unioner (FSKBH og
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DFBU) og spørger om de kan få dækket fortæring ved dette møde, hvilket der ikke var en afklaring på.
Forbundet har ikke gjort sig overvejelser omkring eventuelle dommerordninger. Men det er
tilladt at LIGA, 1. og 2. division har en spillende dommer. Der var en længere diskussion om
specielt dommere i de store haller ved afvikling af serier og rækker.

Ad 7

Eventuelt
Næste møde i Øst udvalget planlægges når turneringsudvalget har noget klar.
Aktivitetsteamet mødes den 27/1 2016

Referent: Bente Makholm 01. februar 2016
Mødet sluttede: 21:17
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