Tilstede fra DBwF-Øst:

Formand: Martin Guldager (MG)
Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM)
Sekretær: Bente Makholm (BM)
Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH)
Turneringsteam: Michael Pedersen (MP)
Turneringsteam: Johnni Jespersen (JJ)

Udvalgsmøde (ØU3) i DBwF -Øst
tirsdag den 20. september 2016 kl. 20:00 i Køge Bowlinghal

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Opfølgning på det sidste referat

3.

Orientering fra DBwF

4.

Økonomi

5.

Turneringen

6.

Øvrige aktiviteter

7.

Godkendelse af møderække

8.

Eventuelt

Ad 1

Godkendelse af dagsorden
Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden tilføjelser.

Ad 2

Opfølgning på sidste referat
Der var ingen opfølgning på referatet af sidste møde.
BM anmoder om, at man umiddelbart efter modtagelse af et referat, kvitterer for modtagelsen, godkender eller kommer med ændringer/tilføjelser.

Ad 3

Orientering fra DBwF
MG orienterer om, at forbundet er udkommet med en ny organisationsstrategi. Denne skal
opfattes som et endeligt dokment, der ikke er til debat. Strategien indeholder en masse punkter, og formodentlig en del som vi aldrig kommer til at bruge. Et af de store budskaber i strategien er, at man skal formulere sig positivt, og svare på en god og fornuftig måde. Hvis man
har problemer med dette, så lad en anden svare. Kommunikation på Facebook er ikke vores
officielle kommunikationsvej. Bowlerne kan ikke se forskel på, om man svarer som privatperson eller som medlem af Øst-udvalget.
Organisationsstrategien er et stort værk – med 3 hovedpunkter, som vi skal forholde os til.
Inden udarbejdelsen afholdt forbundsbestyrelsen et seminar i Middelfart, Der var kun én af
os ressourcer fra Øst der deltog (Allan Rasmussen).
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Næste repræsentantskabsmøde i forbundet afholdes den 20. maj 2017 – i Tårnby. Jan
Donde vil gerne vide, om vi afholder vores udvalgsmøde i ØST i forbindelse med forbundets
repræsentantskabsmøde. Forbundets repræsentantskabsmøde afholdes i Tårnby, og det er
derfor smart at afholde vores møde samme dag (1½ time før forbundets repræsentantskabsmøde). Forbundets repræsentantskabsmøde skal dog tidligst starter kl. 11:00. Vi vil
nok vælge en anden løsning næste år, hvor forbundets repræsentantskabsmøde formodentlig bliver afholdt i Vest. MG undersøger hvem der er på valg til foråret 2017.
MG informerer om, at vi har fået adgang til forbundets hjemmeside (herunder vores egen del
af hjemmesiden). Vi får kun mulighed for at lægge nyheder op. Efter 3. nyhed, så forsvinder
den ældste nyhed. Vi ønsker derfor mulighed for, at kunne lægge faste punkter op:
Priser / Haller
Faste aktiviteter (herunder resultater)
Adresser
MG mener ikke, at det absolut er ham der skal på kursus for at vedligeholde vores del af forbundets hjemmeside.
MG har anmodet Jan Donde om, at vi bliver informeret når en klub skifter formand. Tilbagemeldingen fra forbundet er, at vi bør trække en ny liste hver gang vi udsender noget – hvilket
er en rigtig tung arbejdsgang. LM foreslår, at vi får mulighed for at trække en distributionsliste. MP vil være glad, hvis klubberne løbende ville opdatere deres mailadresser.

Ad 4

Økonomi
LM fortæller at der ikke er sket det store siden sidst. Der mangler stadig de sidste mellemregninger mellem KBU og forbundet.
Der var lidt diskussion omkring fremtiden for vores unionskampe i region ØST.
LM arbejder i øjeblikket på at danne faktureringsgrundlaget, som skal benyttes ved fakturering af afgifter til forbundet. Han har på et tidligt tidspunkt lovet både at danne faktureringsgrundlaget for Øst og for Vest. Der er efterfølgende trukket en række hold i Vest, som har
ødelagt hele arbejdet, og har betydet at der skal startes forfra. Der har været tradition for, at
man i Jylland kan tilmelde de hold man formoder at have spillere til, og efterfølgende trække
hold hvis man fortryder.

Ad 5

Turneringen
TH mener, at turneringen er kommet OK fra start.
MP indskyder, at der har været problemer med ungdommen, hvor der skal flyttes runder. Der
har desuden været problemer med hold fra Bornholm, hvor forældrene ikke vil lade deres
børn overnatte på Sjælland. Holdet kunne derfor ikke nå frem til en kamp søndag morgen.
MP fortsætter med, at der generelt har været spørgsmål til indtastningen af kampresultater,
og der er derfor udsendt en vejledning. Der er desuden flere hold der har spurgt om en slagseddel. LM mener, at der er mange klubber der har designet deres egen slagseddel, hvor
man kan indtaste navne inden udskrivning. Hvis man udskriver fra bowlingportalen bliver der
sat nuller i alle felter. MG mener at herreholdene har haft større problemer med indtastning af
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resultater end damerne, som har haft spilleformen med 2 trioer i flere år.
MP mener ikke, at der har været overskridelser i den fastsatte varighed for en kamp. Det har
været en stille og rolig turneringsstart – med undtagelse af ungdommen.
MG fortæller, at der i Vest har været mange disciplinærsager, hvor man har spillet forkert.
Gør i den forbindelse opmærksom på, at man skal have dokumentationen i orden, hvis man
retter i en score. Der har hos os været en sag med en kamp mellem Brønshøj Sport og
Jackport, som spillede med 2 damer og 1 herre på et 3-mands herrehold – det må man ikke.
MG spørger ind til en henvendelse fra bowlingklubben Trekroner. TH forklarer forløbet ved
en kamp i Holbæk. Der er enighed om, at hvis man som bowlingspiller ikke mener at der kan
spilles i hallen – så skal man ikke spille, men vi har ikke en teknisk komite der kan underkende en hal. Det er hjemmeholdet der har en aftale om, at de vil have hjemmebane i hallen, og
så kan vi ikke gøre noget. MG mener, at hvis forholdende fortsat er utilfredsstillende, så må
en klagesag gå gennem forbundet – hvor disciplinærudvalgt kan blive indblandet. MG sender
et svar til Trekroner.
TH gør opmærksom på, at der er klubber som ikke vil tage til Bornholm. Da der har været en
enkelt kamp hvor et udehold (et hold fra Bornholm) har afviklet kampen på hjemmebane, kan
dette danne præcedens.
Der er enighed om, at
der ikke kan gives dispensation til, at en udebanekamp afvikles på hjemmebane.
et hold der ikke kan nå frem til kampstart, skal have mulighed for at kampen bliver flyttet.
Det besluttes derfor, at holdet fra Bornholm ikke får deres resultat registreret. De skal selvfølgelig informeres om deres mulighed for at anke vores afgørelse.
MG kontakter klubben.
MG spørger om hvordan udeblivelser bliver håndteret. LM fortæller, at hallen skal sende en
regning til forbundet. Jan Donde afregner med hallen, og sender regningen videre til klubben.
Der var herefter diskussion om registrering af ungdomsresultater. JJ fortæller, at ungdomsturneringen er sat op på bowlingportalen som runder – hvilket giver mulighed for, at alle kan
indtaste resultater. Det skal derfor meldes ud, at det er hjemmeholdet der har ansvar for at
indtaste resultater for hele runden.
Der har været en del flyttede ungdomskampe i puslinge 2. MG gør opmærksom på, at det er
yderst vigtigt, at de involverede klubber informeres. Generelt skal vi undgå at flytte kampe til
en tidligere dato/tid. Det er bedre, at kampe bliver flyttet til en senere dato/tid.
JJ mener ikke at det er et problem, hvis kampe bliver ændret på bowlingportalen.
MG mener at det er et problem, at ændringer ikke bliver markeret på bowlingportalen. Hvis
en kamp bliver ændret, så burde der automatisk bliver genereret en mail som går til de berørte klubber.
MP spørger ind til godkendelsesproceduren ved kampflytning. Anmodning om kampflytning
sendes til TH – men de bør godkendes i forbundet.
MG mener, at kampen burde være godkendt i det øjeblik der bliver trykket på knappen
”Send”. LM supplerer med, at økonomi i forbindelse med flytning af en kamp er et mellemværende mellem klubben og hallen. MP mener at grænsen på 14 dage skal overholdes.
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MG mener, at hvis klubberne er enige om at flytte kampen, så skal der ikke ske andet, end at
kampen bliver ændret på bowlingportalen. Man skal dog være opmærksom på, at der kan
være særlige regler ved flytning af den sidste runde i turneringen, Der er enighed om, at det
vil være smart med en kvitteringsmail fra bowlingportalen, når en kamp bliver flyttet. I forbindelse med flytning af kampe i enkelte haller (blandt andet Glostrup), skal man være opmærksom på, at man bliver opkrævet for 3 timer (i stedet for de normale 2½ time). LM slår
endnu engang fast, at økonomi ved flytning af en kamp, er en sag mellem klub og hal.
MG tjekker op på, om det er muligt at sætte bowlingportalen op til, at der sendes kvitteringsmail.
Der er kommet en henvendelse fra Lise Mollerup Sørensen, som gerne vil have flyttet nogle
MIX-runder, som ligger samtidig med andre aktiviteter. MP fortæller, at der kommer en enkelt
flytning i Tårnby.
MG anbefaler, at dem der turneringsplanlægger den kommende sæson sidder sammen, og
arbejder sammen. Man skal tidligere i gang med turneringsplanlægningen fremover – måske
allerede i januar.

Ad. 6 Øvrige aktiviteter:
Cup turneringen: Der bliver lodtrækning til Cup turneringen i forbindelse med afvikling af Triomesterskabet. Det skal være ren lodtrækning, og det skal der ikke ændres på. LM fortæller at
der tidligere har været afgifter på KBU-cuppen. Da den nye Cup turnering er for klubhold, så
skal der også opkræves afgifter her. LM mener at fremgangsmåden må være, at hallen opkræver både afgifter og baneleje. Forbundet sender derefter en regning til hallen på afgifterne.
De forskellige runder i Cuppen, skal spredes ud over hele Sjælland. 1. runde skal afvikles i
en stor hal (f.eks. World Cup Hallen). Der skal snarest finde datoer, hvor Cup turneringen
kan afvikles.
TH spørger ind til, om vi skal tage hensyn til FSKBH, når vi fastsætter dato for afvikling af
Cuppen. MG mener, at vi bør tage hensyn.
Trio meterskab: TH fortæller, at der er tilmeldt 21 hold, hvilket er lige i underkanten – når
stævnet økonomisk skal kunne løbe rundt. Der bliver sendt en reminder ud til alle klubber.
Old Boys/Girls: Der er tilmeldt 67 hold. Det er et problem at stævnerne rent tidsmæssigt ligger meget tæt på hinanden, så invitationerne skal udsendes inden det foregående stævne er
spillet.
Stævne 1: Der er opnået en rigtig god pris på banerne i Næstved.
Stævne 2: Der kan opstå problemer med stævnet i Herlev, da der kun er plads til 60 hold.
Der har tidligere været hold som kun spiller i haller ude på Sjælland – vi må afvente tilmeldingerne.
Stævne 3: Et mindre problem i Grøndal, hvor alle baner er udlejet til anden side midt på dagen.

Betaling og tilmeldingsside: Det er umuligt at få kontakt til Kim T. Andersen, for at få
vores stævner ind på forbundets betalingsside. Forbundet (Jan Donde) er blevet informeret om, at vi benytter vores egen side – indtil Kim T. Andersen kontakter os.
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rer hvordan aktiviteten afvikles – blandt andet at de andre unioner først skal udtage
deres hold, inden vi får lov til at udtage vores hold (det vil sige, at vi er vælger 3).
Der skal udtages 8 damer og 8 herrer. Der udtages hold på baggrund af de sidste 8
spillede serier. TH har ansvar for at udtage holdene.
Diverse: TH undrer sig over, at mange spillere vælger at deltage i holdturneringen i
alle tre unioner – når det samtidig viser sig, at vi formodentlig må aflyse Triomesterskabet på grund af for få tilmeldinger.
MP spørger ind til økonomisk tilskud til fællestransport til ungdomsstævner. LM og
MG er enig om, at der ikke er økonomi til dette i regionen.
MG fortæller, at forbundet afholder et møde den 8. oktober, hvor alle ressourcepersoner kan deltage.
Ad 7

Fastlæggelse af møderække
BM har i referatet af sidste møde stillet forslag til møderække for den kommende sæson.
Møderækken blev godkendt uden bemærkninger

Ad 8

Eventuelt
Fællestransport til ungdomsstævner: Yvonne Nielsen og Alice Andersen har arrangeret fællestransport med bus til det første stævne. Man vil søge KBUs uddelingsfond om tilskud.
Dette er ikke en sag der kan behandles i Region Øst regi, men der er enighed om, at KBUs
uddelingsfond ikke kan yde tilskud til de gamle SBwU klubber.
Medaljer: MG fortæller, at der ikke er flere gamle KBU og SBwU medaljer tilbage, og det
fremover vil være forbundets medaljer der bliver uddelt.
Øst/Vest Match: Dette er et arrangement i forbundsregi. Der er udtaget spillere.
Aktivitetsplan: TH fortæller, at der er lavet en fremadrette aktivitetsplan. Problemet er, at vi
skal have de andre unioner til at være tidligere ude end de plejer.
Dommerkursus: Vi ønsker at starte et dommerkursus op, men mangler noget materiale fra
forbundet. Der er behov for et dommerkursus for nye dommere, men der er også behov for et
opfølgningskursus for ”gamle” dommere.
Diskussion om, hvorvidt vores dommere skal dømme ud fra hallens regler.
Sponsorreklame: TH har fået en henvendelse omkring en sponsorreklame på ryggen af en
spillebluse, som er meget større og mere iøjefaldende end klubnavnet. Dette er en disciplinærsag.

Mødet sluttede: 22:10
Referent: Bente Makholm 3. oktober 2016
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