Tilstede fra DBwF-Øst:

Formand: Martin Guldager (MG)
Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM)
Sekretær: Bente Makholm (BM)
Turneringsteam: Michael Pedersen (MP)

Ikke tilstede:

Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) - AFBUD
Turneringsteam: Johnni Jespersen (JJ)

Udvalgsmøde (ØU2) i DBwF -Øst
mandag den 25. juli 2016 kl. 19:00 hos Martin

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Opfølgning på det sidste referat

3.

Orientering fra DBwF

4.

Økonomi

5.

Turneringen

6.

Øvrige aktiviteter

7.

Eventuelt

Ad 1

Godkendelse af dagsorden
Ovenstående dagsorden blev dannet under mødet. Der er enighed om, at der skal være en
standarddagsorden, hvortil udvalgets medlemmer byder ind med underpunkter senest 1 uge
inden mødet, hvis man har emner der skal diskuteres. På denne måde vil alle have mulighed
for at forberede sig – hvilket må være optimalt for, at møderne kan gennemføres hurtigt og
struktureret.

Ad 2

Opfølgning på sidste referat
Sidste møde blev holdt 18. januar 2016. Det er længe siden, og der er derfor ikke opfølgning
på referat fra dette møde.

Ad 3

Orientering fra DBwF
MG har haft en samtale med Torben V. Andersen som har påpeget, at de propositioner som
TH har udsendt på vegne af DBwF-Øst – indeholder ting som er i modskrid med forbundets
regler. Der er pålæg om, at propositionerne bliver tilpasset til forbundets spilleregler. Anbefalingen fra Torben V. Andersen er, at man ”kun” henviser til forbundets spilleregler.
Det er et problem, at klubberne har fået tilsendt proposionerne. LM gør opmærksom op, at vi
ikke vidste bedre på det tidspunkt, hvor det var nødvendigt at udsende noget til klubberne.
Der er dog enighed om, at det vi skriver skal være i orden. Vi skal som region ikke forsøge at
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tolke på de regler der er vedtaget i forbundet – kun henvise til dem.
MG fortæller, at forbundet helst ikke ser, at de unge mennesker spiller som seniorer. Det er
en fornuftig beslutning, som vi skal bakke op omkring. Vi kan ikke have ungdomsspillere der
både spiller som ungdom og som seniorer. Det er generelt et stort problem, at vi ikke får information fra ungdomsudvalget.
MP fortæller, at andre forbund også har en sammenblanding (det vil sige, at ungdom kan
udøve sporten som seniorer).
MG mener at vi skal sætte vores lid tid, at ungdomsudvalget ved og arbejder ud fra, hvad de
unge mennesker gerne vil have. MG har den personlige holdning, at de unge mennesker
skal være ungdomsspillere så længe som muligt.
Hvis DBwF-Øst ønsker at lave en alternativ turnering, så skal der først søges om dispensation i forbundet.
MG ser det som et problem, at vi mangler at udsende indbydelser til de første stævner der
skal gennemføres her i efteråret. Forbundets tilmeldingssystem er ikke på plads på grund af
manglende kommunikation mellem forbundet og Kim T. Andersen. Hvis dette ikke falder på
plads snarest, så er det ifølge Torben V. Andersen OK, at vi benytter KBU’s gamle betalingssystem her i begyndelsen af sæsonen.
MG har fået koden til forbundets Øst-hjemmeside. Der er ingen der rigtig ved hvad den skal
bruges til – ud over at gøre opmærksom på lokale Øst turneringer og stævner. MG fortæller,
at det eneste der står på hjemmesiden for Vest er, at dem der har behov for det, kan blive
undervist i vedligeholdelse af Øst-hjemmesiden.
Opslag på hjemmesiden bliver vist i den rækkefølge som de bliver lagt på hjemmesiden, og
ikke i en rækkefølge der passer med, hvornår aktiviteten skal foregå.
Forbundet forlanger, at referater fra møder i DBwF-Øst bliver offentliggjort på hjemmesiden.
Vi skal være opmærksomme på, at der ikke må blive skrevet om personrelaterede emner.
Generelt står det uklart for MG hvorfor, at formand for DBwF-Øst og formand for DBwF-Vest
skal sidde i forbundsbestyrelsen, når de får ”mundkurv på”. Det vil sige, at der er meget information, som de ikke må give videre til deres underliggende udvalg.
LM mener at formændenes vigtigste opgaver i forbundsbestyresen må være, at de skal holde
fast i hvad der sker i den virkelige verden, når forbundsbestyrelsen skal fastlægge politikker.
MG er enig i, at forbundsbestyrelsen får en gevinst ved, at de får en orientering fra regionerne, men at han som formand for DBwF-Øst bliver underlagt en begrænsning i, at han ikke
må diskutere emner fra møder i forbundet med sin egen bestyrelse. Mange af de ting der bliver diskuteret på forbundsbestyrelsesmøderne, der kender MG godt holdningen i DBwF-Øst,
men der er indimellem emner, som han rigtig gerne vil diskutere med ledelsen i DBwF-Øst,
inden vores holdning bliver fremlagt.
MG undrer sig over, at der ikke er holdt møde i forbundsbestyrelsen siden sidst i april, og
næste møde formodentlig først afholdes den 17. august. Vi har en helt ny turnering i både
øst og vest – og vi arbejder måske hver sin vej.
Med hensyn til dommere, så skal alle over på et sæt nye dommerregler, og der må derfor
komme en ny dommerhåndbog. Der er ikke så meget nyt, og dommere skal kun indberette
og ikke tænke på sanktioner.
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Der er udarbejdet en liste over alle bowlinghaller. Listen indeholder kun haller, hvor der er
dannet et aktivitetsteam. MG vil gerne have besked, hvis der er fejl i listen.
MG slutter med at fortælle om en aktivitetsweekend først på efteråret. Det er nok ikke muligt,
at hele forbundsbestyrelsen kan deltage.

Ad 4

Økonomi
LM fortæller, at det var et krav at udgifterne i forbundets budget blev reduceret, hvilket også
betød, at budgettet for DBwF-Øst blev reduceret.
LM har ikke ajourført KBU og DBwF-Øst regnskab siden marts måned (på grund af opgaver i
forbindelse med ESBC), og der mangler fortsat nogle udligninger med forbundet.
DBwF-Øst har brugt ca. kr. 6.000 ud af et samlet budget på kr. 59.000. LM fortæller videre,
at der er budgetteret med en udgift til unionskampene og det sociale ungdomsarrangement.
DBwF-Øst mesterskaber skal hvile i sig selv fra 2017. Udgiften til det KM der blev afholdt i
juni 2016 skal holdes uden for forbundets regnskab, og underskud dækkes af KBU, inden resten af formuen overgår til KBUs uddelingsfond.
Fremover har DBwF-Øst ingen indtægter, men vi skal administrerer de penge der er tildelt
os. Det er fremover økonomiudvalget under forbundet der kommer med et forslag til budget
for DBwF-Øst og DBwF-Vest. Det er herefter Jan og forbundsbestyrelsens opgave, at godkende dette forslag. Det er efterfølgende LM’s opgave at følge op på, om vi overholder vores
budget.
LM fortæller videre, at DBwF-Øst har flere penge til rådighed end DBwF-Vest. Dette skyldes,
at KBU havde flere aktiviteter planlagt end JBU, og budgettet for 2016 blev udarbejdet på
baggrund af de tidligere unionernes aktivitetsniveau.
Vores fremtidige lokale mesterskaber skal hvile i sig selv (det gælder for både Øst og Vest).
De aktiviteter der ligger under landsaktivitetsudvalget har en økonomi, som vi ikke bliver involveret i
MG er usikker på, om vi fortsat vil have økonomi til vores forskellige unionskampe. Mener
desuden, at vi kommer til at ”slås” for vores ungdomsarrangement. LM fortæller, at det fremover vil blive givet et tilskud på kr. 50,00 pr ungdomsspiller. Det vil sige, at det er sidste år vi
har en stor sum penge til et socialt ungdomsarrangement.
Alle medaljer bliver fremover betalt af forbundet.
Diskussionen drejede sig herefter hen imod, hvordan overtid (tid ud over 2½ time) vil blive
dækket. LM fortæller, at vi ikke har dækning for en overskridelse af den fastsatte kamptid.
MG anbefaler, at man i Glostrup (og andre haller med timebetaling) planlægger kampe i
blokke af to starter. Der opstår desuden problemer, hvis man afholder en ligakamp på 3 timer
samtidig med en ”Almindelig kamp” på 2½ time. LM slår endnu engang fast, at der ikke er
midler til at dække et slip på ½ time.
LM ser det som et stort problem, at hallerne skal fastlægge deres priser – før de kender turneringsbogen.
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LM vender tilbage til det sociale ungdomsarrangement, hvor han bekræfter, at der er afsat kr.
25.000 i budgettet.
LM slutter med at fortælle, at diverse afregninger sker kvartalsvis. LM skal kun godkende det
som vedrører kørsel for DBwF-Øst (og ikke kørsel mv. som er forbundsrelateret).

Ad 5

Turneringen
MG fortæller, at han gerne vil orienteres – selv om det ikke er hans opgave at kontrollere.
Der er enighed om, at man IKKE sender noget ud til klubberne – uden at bestyrelsen for
DBwF-Øst er på som cc.
MG fortæller videre, at han havde en opfattelse, at alle tre i aktivitetsudvalget (TH, MP og JJ)
havde sat sig samme og arbejdet med turneringsplanlægningen. Det viser sig nu, at dette ikke har været tilfældet – hver i sær har siddet og arbejdet for sig selv. Det betyder, at hele regionen ikke bliver planlagt på samme måde. Hvis vi skal arbejde sammen, så skal vi også
arbejde på samme måde.
MP fortæller, at Liga og 1. division er på plads, og vil være tilgængelig på Bowlingportalen
den 1/8 (der kommer eventuelt lidt rettelser til 1. division). Alle haller i ”det gamle KBU område” har fået bookingbøger – ingen ved om haller på Sjælland har modtaget bookingbøger.
Det vil sige, at de to gamle unioner har planlagt som de plejer. MP og JJ har siddet med
hvert deres område – en opgave der er uddelegeret af TH. Der har ikke været den store
kommunikation. MG slår fast, at vi skal have det til at fungere på samme måde i hele Øst.
Når der skal flyttes kampe, så skal det ske på samme måde uanset om en klub er hjemmehørende i Haslev eller i World Cup Hallen. Det kommer til at virke på den måde, at Forbundet
udarbejder et skema og en beskrivelse af, hvordan man flytter en kamp. Denne fremgangsmåde skal benyttes i hele landet.
MP fortsætter med at fortælle, at ”vores egen” ungdomsturnering er på plads. Der skal muligvis flyttes en enkelt weekend. Resultatformidlingen kører som det har gjort tidligere, og klubberne får fremsendt scoretavler – helt som sædvaneligt.
MP bekræfter, at hele turneringen vil være tilgængelig den 1/8.
Der er enighed om, at der skal udarbejdes et regelsæt som fortæller, hvordan vi arbejder ens
i hele DBwF-Øst. Det er ligeledes vigtigt, at vi i DBwF-Øst har en plan over, hvornår vi har
booket i de enkelte haller. Herefter diskussion om, hvorvidt dette kan trækkes direkte fra
bowlingportalen hvis man er administrator. MG giver udtryk for, at hele bestyrelsen for region
Øst burde have kode til bowlingportalen. Det er vigtigt at vi alle har det overblik, som vi har
behov for.
MP har kun været inviteret til et møde med World Cup Hallen. MP har desuden problemer
med Lanes & Lounges, da deres mail ikke virker. LM oplyser om en alternativ mail til Jesper
Nielsen.
Når LM har overblik over priser i Øst, så kan de forhåbentlig offentliggøres på ØST siden af
forbundets hjemmeside. Det vil være LM der vedligeholder listen over turneringspriser – på
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baggrund af de priser som TH er kommet frem til i kontrakterne med hallerne. Afgifter til forbundet skal ikke indgå i de priser som bliver opgivet på listen – der skal dog informeres om
beløbet, da det er noget mange klubber har behov for.
Ad 6

Øvrige aktiviteter
OBG 24-25/9 2016 i Næstved:
MG sender indbydelsen og propositioner ud. Sidste tilmelding vil være den 2/9 2016. Forbundet vil gerne orienteres om, hvad der sendes ud. Dette gøres ved, at Torben V. Andersen
er på som cc ved alle udsendelser (på samme måde som bestyrelsen for DBwF-Øst).
OBG kører med de samme regler og priser som sidste år. Der mangler endnu en endelig aftale med Glostrup.
DBwF-Øst – Åbningsstævne 27-28/8 2016 i Lanes & Lounges:
Vi er i tidsnød hvis vi skal overholde 3 ugers fristen for afbestilling af baner. MG forhandler
om en forkortelse af denne frist. Vi har reserveret 16 baner om lørdagen og 18 baner om
søndagen. MG udsender en indbydelse. Det koster 34 kr. pr. serie – derudover skal der være
økonomi til præmier.
CYO 20-21/8 2016 i World Cup Hallen:
Dette er ikke et ØST arrangement. Der er ikke mange tilmeldinger endnu, og faktisk ingen
klubber fra det gamle KBU område. MG mener at dette skyldes, at klubber fra Rødovre ikke
mere får dækket deres tilmelding af CEHOSI. Det er nok ikke muligt at søge om tilskud til
dette stævne fra uddelingsfonden – men måske noget man skal overveje til regionsmesterskabet.
TRIO-mesterskab 8-9/10 2016 i Køge:
Er det rene dame/herrehold, eller er det Mix-hold?
ØST/VEST match i Odense:
Dette er den gamle unionskamp for seniorer – dette er en aktivitet under landsaktivitetsudvalget.
Regionens single/double mesterskab 28-29/1 2017 (indledende og finaler den 5/2)
Tilsvarende stævne for ungdom afvikles over én weekend.
Finale for Rødovremesterskab – forslag til, at denne afvikles den 22/4 2017.
Socialt arrangement for ungdom: Det er atter Susanne Malmberg fra Bornholm der arrangerer dette.
Betaling for alle stævner/arrangementer skal ind over forbundet – dette kræver en hurtig udbetaling af beløbet til regionen.

Ad 7

Eventuelt
Det blev informeret om, at Martin Reuther er blevet medlem af disciplinærudvalget i forbundet.
Der er enighed om, at der mangler noget fra forbundet. Vi har ingen sanktioner over for klubDBwF- Øst
Sekretær Bente Makholm
Oest-sekretar@bowlingsport.dk
www.bowlingsport.dk

17-08-2016 06:49 / BM

Side 5

ber som ikke stiller med dommere – dette kan give problemer. I World Cup Hallen er der lavet en frivillig aftale, hvor klubberne har lovet hinanden at tage del i dommervagterne, eller at
”sælge” dem indbyrdes. Dette gav anledning til en generel diskussion om dommere.
Fremtidige møder:
Der er enighed om, at vi skal planlægge møder for den kommende sæson.
Mødefrekvens hver anden måned, og næste møde skal afholdes midt i september. Der er pt.
ønske om mødefri mandag og onsdag. BM udarbejder en mødeplan, som skal godkendes på
næste møde.
Forslag til møderække i DBwF-Øst
ØU3 – Tirsdag den 20. september 2016
ØU4 – Torsdag den 17. november 2016
ØU1 – Torsdag den 19. januar 2017
ØU2 – Tirsdag den 7. marts 2017

Referent: Bente Makholm 17. august 2016
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