Tilstede fra DBwF-Øst:

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

Ikke tilstede:

Turneringsteam: Michael Pedersen (MP)

Desuden deltog:

Administrations– og Udviklingschef Jan Donde (JD)

Udvalgsmøde (ØU4) i DBwF -Øst
Torsdag den 17. november 2016 kl. 19:00 i World Cup Hallen

Dagsorden:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Godkendelse af dagsorden
Opfølgning på sidste referat
Orientering
a. Struktur
b. Årshjul for ØST
c. Webside for ØST
d. Bowlingportalen
e. Signatur / skabelon, mail mv.
Økonomi
Turnering
a. Kampflytning
i. Trekroner
ii. BBK 95
iii. Holbæk BC
Øvrige aktiviteter
a. Old Boys Girls
b. ØST mesterskab (indbydelse)
Eventuelt

MG byder velkommen, og fortæller at Jan Donde fra forbundet er inviteret for at give råd og vejledning til udarbejdelse af et årshjul.

Ad 1

Godkendelse af dagsorden
Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a
(Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).
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Ad 2

Opfølgning på sidste referat
Der var ingen opfølgning på referat af sidste møde.

Ad 3

Orientering
Ad 3a
Struktur
Ad 3b
Årshjul for ØST
JD takker for indbydelsen til at deltage i vores udvalgsmøde, og fortæller, at tanken oprindelig var, at Jesper Mikkelsen også skulle deltage ved punktet omkring udarbejdelse af et Årshjul for ØST. Det giver dog ikke mening, at han deltager, når punktet kun er en del af det ordinære udvalgsmøde i ØST. JD foreslår derfor, at vi planlægger et møde, som udelukkende
har dette ene punkt på dagordenen.
JD mener, at vi tog hul på diskussionen ved mødet den 8.oktober, som blev holdt i steet for
et møde i Odense, hvor det desværre ikke var muligt at finde repræsentanter fra VEST. JD
mener, at det klart skinner igennem, at der er for få hænder til at løfte opgaven i ØST. Der er
behov for flere ressourcer, så udvalgets medlemmer ikke løber sur i det. Forbundet oplever
ikke at der er krise i ØST, men at der er få der bruger rigtig mange timer. Når forbundet hjælper en klub med at udarbejde et årshjul, så er fremgangsmåden at man lister alle opgaver op
(både små og store opgaver). Denne metode kan sagtens overføres til region ØST. Den liste
som udarbejdes kan efterfølgende bruges som en drejebog til, hvordan ØST udvalget vil
strikke en struktur sammen?
 Hvilke opgaver er der
 Hvilke ressourcer skal bruges for at løse opgaverne
På nuværende tidspunkt er ØST udvalget optaget af driften, og har derfor sparket udviklingen over i hjørnet, for denne del er der ikke frivillige til. Det kunne forbundet godt tænke sig,
at der blev plads til.
JD mener at der skal planlægges et møde af 2-2½ times varighed – herefter vil der være en
del hjemmearbejde. Jesper Mikkelsen vil deltage i dette møde. Hvis alle møder forberedt til
det første møde, så vil vi kunne komme langt den aften. Der skal strikkes en struktur sammen som giver mening. Forbundet anbefaler at vi kommer i gang inden for langt tid, så ØST
udvalgets struktur er kørt i stilling inden årsmødet i maj. Her skal det formidles hvordan strukturen i ØST ser ud, så man kan vælge de ressourcer som skal til, for at løfte opgaven.
I forhold til forbundets love, så er der frie rammer, hvilket vil sige, at der ikke er restriktioner.
Det er vigtigt, at der skabes en struktur som giver mening. Det store spørgsmål er, hvordan
strukturen skal skues sammen. Hvor mange ressourcer er der behov for, at aktivitetskoordinatoren har under sig – for at få det til at hænge sammen?
Aktivitetskoordinator har behov for at have et team under sig. Der er ikke noget i lovene der
forhindrer ØST-udvalget i at tænke tanker – der er frit spil Hvis der kommer forslag frem som
er ”i gråzonen” – så er der mulighed for tilpasning af lovene, hvis det er det der skal til, for at
få det til at fungere.

Efter forskellige forslag bliver der enighed om at afholde næste møde onsdag den 1.
februar 2017. MG sørger for et let traktement som en start på mødet. Inden mødet
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udsender forbundet (Jesper Mikkelsen) en opgaveliste. Alle bedes forholde sig til denne liste,
for så vil vi kunne komme rigtigt langt på mødet.
JD er enig i, at vi er i gang med en stor forandring, vi skal sikre, at vi ikke bliver for sårbare.
Vi skal være sikre på, om den nuværende struktur kan løfte opgaven – eller om vi skal ud og
finde ressourcer. Det er lettere at få ressourcer til en opgave, hvis kasserne er der.
TH efterlyser et nyt møde – i stedet for det som blev aflyst den 8. oktober, hvor både ØST og
VEST deltager. JD har først styr på dette efter det kommende bestyrelsesmøde i forbundet.
JD vil dog gerne, at der bliver skabt en ”rød tråd”, så der er konsensus mellem de to regioner.
TH spørger ind til forbundets tilmeldings- og betalingssystem. JD lover at det er klar til det
nye år.
Ad 3c
Webside for ØST
MG fortæller, at alt fra Øst som skal på hjemmesiden fremover skal fremsendes til ham, som
vil sørge for at det bliver lagt på med det samme.
LM mener, at indbydelser skal kobles op imod aktivitetsplanen.
MG fortæller videre, at resultatformidling kører gennem bowlingportalen. Tilmelding og betaling bliver som vi kender det, det vil sige, at man betaler ved tilmeldingen.
TH roser, at der nu sendes mail ud til klubberne ved ændringer i turneringen.
MG slutter med at fortælle, at han som formand får mail hvis en klub skifter mailadresse (dette er dog kun en oplysning om, at der er sket ændringer).

Ad 3c
Signatur / skabelon, mail mv
MG gør opmærksom på, at det for forbundet er vigtigt, at signatur og skabeloner er ens.
Denne beslutning er ikke til diskussion.
BM fortæller, at sekretærens signatur allerede er tilpasset efter det som MG selv har anvendt.

Ad 4 Økonomi
LM fortæller, at han har modtaget en budgetkontrol fra forbundet (Jan Donde) pr. 30/10 2016. Denne viser at ØST i øjeblikket har et overskud på kr. 11.000. Her mangler dog en mellem regning, som
JD i dag har informeret om, er gået til betaling.
LM fortæller videre, at der har været lidt udfordringer med afregningen af OBG 2, som blev afholdt i
Herlev – men dette er på plads. Overskud i et stævne skal dække præmier.
LM mangler stadig afregning for 3 unionskampen, som afvikles her i den kommende weekend, men
det ser ud til at det holdes inden for budgettet.
MG forudser, at 3 unionskampen og kampen mod Sverige forsvinder, da forbundet ikke vil betale
fremover.
LM mener, at forbundet har lovet, at vi fremover vil kunne holde det samme aktivitetsniveau, som før
nedlæggelse af unionerne. Det giver måske udfordringer, at kampen mod Sverige er planlagt til
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ugen efter at budgettet bliver vedtaget. Vi må lægge aktiviteten ind i kalenderen, og så må vi se
hvad der sker. MG vil følge op på dette, ved det kommende bestyrelsesmøde i forbundet (den 26/11
2016).
MP har forespurgt, om der er penge til at dække udgiften til bluser ved 3-unionskampen. LM fortæller, at denne udgift ikke er med i budgettet.
MG mener, at aktiviteten omkring 3-unionskampen har mistet sin berettigelse, da man atter er vendt
tilbage til den gamle måde at fordele spillerne på (den mindste union vælger først – og den største
union vælger sidst). Udvalget af spillere vil aldrig være så stort for os, da de bedste spillere er blevet
spurgt af de andre unionder (vi har jo dybest set de samme spillere at tage af).
LM er indkaldt til budgetmøde den 6/12 2016. Her skal man diskutere den nye måde at få indtægter
på, ud fra den tanke man har haft i VEST – bredden betaler for bredden. LM er usikker på, hvordan
man vil klare eliten. MG mener fortsat, at der ikke er andre end bredden til at betale. LM kan dog se
det rimelige i, at man betaler for hver serie der bliver registreret. MG er enig, hvis det samtidig betyder at licensen deles op – kr. 250,00 er mange penge for de unge mennesker.

Ad 5

Turneringen
Ad 5a
Kampflytning
MG fortæller om de tre sager der har været:
Trekroner var ikke tilfreds med det svar de fik.
BBK95 var ikke tilfreds, men har dog accepteret.
Holbæk BC – kampen er nu spillet. Nu bliver der fremadrettet sendt mail til begge klubber,
hvis en kamp bliver flyttet.
TH spørger ind til kampen som blev aflyst mellem Joker og BK keglerne. BM fortæller, at
kampen bliver afviklet den 5/2 2017. LM supplerer med, at det i princippet er turneringsudvalget der skal komme med en ny dato, men i dette tilfælde er klubberne blevet enig om en
ny dato inden.
LM spørger ind til, hvordan det går med indtastningen af herrerturneringen, hvor det i år er
noget helt nyt at spille 2x3mandshold. TH fortæller, at der har været startvanskeligheder,
men at det går bedre nu.

Ad 6

Øvrige aktiviteter
Ad 6a
Old Boys Girls
MG fortæller, at det nok er vores mest eftertragtede turnering, som alle er glade for. Til det
kommende stævne er der tilmeldt 4 hold mere, end der var tilmeldt til det første stævne.

Ad 6b
ØST mesterskab
TH fortæller, at han næsten er færdig med indbydelsen. Indledende spilles i weekenden den
28-29. januar 2017 og finaler afvikles i den efterfølgende weekend. Der er dog mulighed for
en start umiddelbart inden finalen. Man spiller indledende over 6 serier.
MG mener, at man skulle overveje en eventuelt ekstra start i samme weekend hvor alle andre spiller indledende. Hvis der er en ekstra start på finaledagen, så vil der være mange der
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sidder og venter på at høre hvem der har kvalificeret sig. Der er enighed om denne holdning,
TH mener at prisen bør ligge på kr. 325,00. LM fortæller at vi skal ramme nogenlunde - aktiviteten skal ikke give overskud. Udgiften til medaljer dækkes af landsaktivitetsudvalget. MG
mener, at da mesterskabet ligger under forbundet, så skal der udbetales dommerpenge –
spørgsmålet er, om denne udgift skal indregnes i budgettet.
LM gør opmærksom på, at der sammen med indbydelsen skal udsendes de rigtige propositioner – som skal være godkendt på forbundets bestyrelsesmøde den 26/11 2016. LM gør i
den forbindelse opmærksom på, at vi til næste sæson skal overholde fristen med, at alle propositioner skal være godkendt inden den 1/9 2017.
Indbydelsen til mesterskabet skal indeholde oplysninger om, hvor mange deltagere der som
minimum skal være, for at mesterskabet bliver gennemført.
TH fortæller, at aktivitetsudvalget overvejer at gå tilbage til et MIX-mesterskab i stedet for
Trio.

Ad 7 Eventuelt
Der var en kort diskussion om, hvorvidt vores åbningsstævne kan blive afviklet i samme weekend
som Odense International. Der er enighed om, at vores åbningsstævne er et breddestævne, som
udmærket kan ligge sammen med et internationalt stævne.
TH foreslår en ændring med, at det er hjemmeholdet der betaler baneleje. Der er enighed om, at
dette ikke holder med de store Københavnske haller. I Gladsaxe er det f.eks. kun udeholdet der betaler - hjemmeholdet betaler ikke.
Generelt er der tilfredshed med at spille i Lalandia.
ØST/VEST matchen var en dejlig dag hvor alle hyggede sig – og ØST vandt.

Referent: Bente Makholm 22. november 2016
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