Tilstede fra DBwF-Øst:

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

Udvalgsmøde (ØU3) i DBwF - Øst
tirsdag den 28. august 2018 kl. 19:00 i World Cup Hallen
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MG bød velkommen til mødet.
Ad 1

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser.

Ad 2

Orientering

Ad 2a Nyt fra DBwF
MG fortalte kort om, at man er godt i gang med de strategiske spor – eller sagt på en anden
måde, de fælles mål.
I weekenden den 25. og 26. august afholdt forbundet workshop i henholdsvis ØST og VEST,
som sluttede med en bestyrelsesmatch. Der var generel tilfredshed med afviklingen af arrangementet.
I weekenden før (den 18. august) blev der afholdt lederseminar i Kolding. Der var enighed
om, at der var nogle gode diskussioner i de forskellige grupper.
Der er udkommet en folder (en rød bordskåner) som beskriver de strategiske spor. Der er
enighed om, at der er en kedelig udformning – men indholdet er OK:
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LM fortæller, at han øvede sig ved vores klubs egen generalforsamling ved at præsentere
folderen og fortælle lidt om indholdet. Budskabet blev godt modtaget af klubbens medlemmer.
Med hensyn til de afholdte workshops, så var det ærgerligt at se, at der ved workshoppen i
World Cup Hallen – kun var 2 klubber fra hallen repræsenteret.
MP kunne dog efter workshoppen konstatere, at klubberne og forbundet ikke ”taler samme
sprog”. Klubberne savner klart det bindeled som unionerne før var.
BM mener, at Landsudvalgene har en opgave med at være bindeled mellem klubberne og
forbundet.
MG mener ikke at det giver mening, hvis klubberne ikke er interesseret. Er meget interesseret i, at ØST udvalget går i tættere dialog med klubberne, men vil gerne have at det er klubberne der inviterer os – vi dukker ikke uanmeldt op.
LM tænker at forbundet kommer med et oplæg efter de to dage med Workshops. Dette oplæg kan måske bruges i den videre dialog med klubberne.
Der er enighed om, at vi afventer hvad forbundet har fået ud af to workshops.
Selve lederseminaret en nok primært et arbejdsværktøj for bestyrelsen.
Ad 3

Organisatorisk

Ad 3a Fremtidige deltagere i Østudvalgets møder
MP fortæller, at aktivitetsteamet er blevet udvidet med 3 medlemmer, som alle kommer fra
bowlingklubben CKC.
• Karsten Buhl Nielsen
• Steffen Stripp
• Alice Andersen
Der er enighed om, at disse nye medlemmer fremover skal inviteres til Østudvalgets møder.
MP lover at sende mailadresser på dem til BM.
Ad 4

Økonomi
LM har modtaget en budgetkontrol som er dateret 30/6 2018, og kommenterer enkelte poster:
• Trøjer til unionskampen kostede kr. 18.000 mod budgetteret kr. 13.000
• Overskud ved OBG kr. 5.500 – som skal overføres til den næste sæson.
• Malmø kampen kr. 8.000
• Skåne kampen kr. 12.341 – her mangler vi fortsat noget afregning med Sverige. MP
lover at kontakte dem – med en frist på 14 dage
• Øst Cuppen – kr. 3.900,00
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•
•

Der er udbetalt et beløb til Lalandia (hvor de har refunderet noget til den børnefødselsdag der blev afholdt samtidig med en turneringskamp). Hvem har godkendt
denne regning.?
Der har været en sag fra Næstved, hvor der var købt øl på ØST-udvalgets regning.
MP fortæller at dette er betalt.

Ad. 5 Turneringen
MP fortæller, at han fortsat mangler at høre fra en enkelt hal, men i mange haller er banelejen for en turneringskamp steget.
Der er lidt udfordring med ungdomsturneringen, hvor forældrene kræver at der sættes 3 timer af til kampen. Hvis det er sådan, så vil serieprisen helt sikkert stige.
I Ballerup er der kun 14 baner til rådighed (6 baner er gået på pension). Dette betyder at der
er dage, hvor vi ikke kan afvikle turneringen som planlagt. Alle kampe i efteråret 2018 er på
plads, men der er problemer med ØST Cup finalen, hvor der skal bruges 16 baner – det vil
sige, at der ikke vil være reservebaner. Finalen vil blive flyttet i løbet af et par dage.
Der er problemer med Nykøbing – med flytninger som klubben ønsker. MG gør opmærksom
på, at hvis det er flytninger som klubberne ønsker, så er det noget de selv skal sørge for.
MP fortsætter med, at der er sendt priser ud for ungdommen.
Ungdomsligaen ligger hos Ole Kristensen, men der er mange ukendte spillere (mixede hold
fra 2 klubber). MG gør opmærksom på, at det ikke er os der skal løse problemet der kan give
problemer med deltagelse i DM. Hvis det er Ole Kristensen der er ansvarlig – så send en
mail til ham og bed ham om at løse det. Formanden har godkendt propositionerne – så det
må være dem der løser det.
Der mangler fortsat priser på turneringskampe i Gladsaxe og i Herlev.
Der er klubber der har problemer med, at de har hold i både rækker og divisioner som spiller
samtidig. De er enighed om, at det er de enkelte klubbers problem – det er ikke noget som
ØST-udvalget kan gå ind i.
Rudy Nielsen fra Haslev er irriteret over muligheden for udskrift af scoretavler fra bowlingportalen.
Mange klubber har udarbejdet deres egen scoretavle – og vi har accepteret dette. Det afgørende er, at dommeren skriver under.
LM fortæller, at man kan skalere scoretavlen, så den kun fylder 1 side.
Men - så længe kampnummeret står på scoretavlen, så vil vi ikke gå ind i, om det er scoretavlen fra bowlingportalen der bruges. Vi kan dog ikke skrive ud til klubberne, at det er OK de
bruger deres egen scoretavle – så længe det står i propositionerne at man skal bruge scoretavlen fra bowlingportalen.
LM har informeret om, at der udsendes opkrævning på holdtilmeldingsgebyr i starten af september.
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Ad 6

Øvrige aktiviteter
Der er tilmeldt 125 deltagere til åbningsstævnet som afvikles den 1-2/9 2018 i Grøndal.
Der er dialog med Kim T. Andersen. Startlisten er på nuværende tidspunkt ikke opdateret
med betalinger. MG har bedt om, at vi selv får adgang til at indtaste resultater, men Kim har
lovet at køre åbningsstævnet. .MG vil være tilstede i Grøndal under stævnet.
Kim T Andersen udvikler fortsat på vores stævner.
Med hensyn til OBG, så vil KTA i første omgang håndtere tilmelding og betaling. MG vil selv
håndtere resultatformidlingen
Præmier ved åbningsstævnet vil blive udbetalt til vindernes bankkonti. Der vil blive sendt mail
til samtlige vindere.
ØST mesterskab i single/double afvikles den 10-11/11 2018
Det sættes i gang når KTA siger OK.
ØST CUP indledende afvikles den 2/12 2018
Der er enighed om, at lodtrækning skal foregå ved OBG den 22. eller 23/9 2018
Vi skal sikre, at LP bliver afviklet på samme måde i ØST og i VEST

Ad 7

Eventuelt
MP fortæller, at ejerne i Glostrup har forladt stedet (1/9)
Aktivitetsteamet i hallen har inviteret de nye ejere til møde den 4/9 2018 – for at komme i dialog med dem. De mister mange penge hvis klubberne flytter deres træning til en anden hal,
eller hvis turneringen bliver flyttet.
Der er lavet en kontrakt med dem, at vi kan flytte vores kampe med 14 dages varsel:
• Det kan være et problem at flytte turneringskampene til Ballerup, hvor der ikke er så
mange baner mere.
• Det kan blive Roskilde, men der er der problemer med oliemaskinen.
• Det er svært at få plads i World Cup Hallen efter at FSKBH kun afvikler deres turneringskampe her.

Mødet sluttede kl.: 20:00
Referent: Bente Makholm
Næste møde (ØU4) er aftalt til den 13/11 2018
Dette møde er efterfølgende flyttet til den 20/11 2018
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