Formand: Martin Guldager (MG)

Tilstede fra DBwF-Øst:

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

Udvalgsmøde (ØU4) i DBwF -Øst
tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 18:00 hos Leif og Bente

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Orientering
a.

Nyt fra DBwF

3.

Organisatorisk

4.

Økonomi

5.

a.

Budgetkontrol pr. 30/9 2017

b.

Regnskab Åbningsstævne

c.

Regnskab ØST MIX

Turneringen
a.

Propositioner næste sæson
i. Turneringen 2018/2019
ii. Damekredshold
iii. Spilleform divisioner
iv.

6.

7.

Ungdomsturneringen

b.

Flytning af kampe

c.

Dommerordning – holdning omkring brug af dommere ved kampafvikling

Øvrige aktiviteter
a.

OB/OG stævner

b.

ØST mesterskab 2018/2019

c.

Landspokalen

d.

ØST/VEST match

Eventuelt

MG bød velkommen til mødet, og var glad for at alle var mødt frem.
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Side 1

Ad 1

Godkendelse af dagsorden
MP havde fremsendt enkelte punkter, som ikke var kommet på dagsordenen. Disse blev tilføjet.

Ad 2

Orientering

Ad 2a Nyt fra DBwF
MG fortæller, at der ikke har været afholdt møde i forbundsbestyrelsen siden sidste møde i
ØST udvalget. Der er dog enkelte nyheder at fortælle om.
ETBF har vedtaget, at der fra 2020 skal afholdes et senior (OBG) EM Mesterskab.
Forbundet skal nu tage stilling til, om deltagerne skal være et udtaget landshold, eller det
skal være spillere som selv indvilliger i at betale alle omkostninger.
LM mener, at der altid vil være økonomi i, at sende spillere til EM, da der under alle omstændigheder skal officials med.
MG mener, at det helt sikkert skal strikkes anderledes sammen end et officielt landshold.
Hvis forbundet vælger en landsholdsløsning, så vil det også komme med ønsker om deltagelse forskellige steder. Der har dog været tanker fremme omkring, at OBG i henholdsvis
ØST og VEST skal betale serieafgift, som kan anvendes til dette.
MP undrer sig over, at Torben V. Andersen blandt andet deltager ved møder i landsaktivitetsudvalget. MG mener at det skyldes, at han gerne vil sikre sig, at alle retningslinjer og regler bliver overholdt. LM tænker, at han måske også fungere som kontakt mellem landsaktivitetsudvalget og forbundsbestyrelsen.

Ad 3

Organisatorisk
MG spørger ind til, hvordan det går med årshjulsprojektet.
LM lover at komme med et oplæg til næste møde.
MP fortæller, at Charlotte Leen arbejder på noget tilsvarende for landsaktivitetsudvalget.

Ad 4

Økonomi

Ad 4a Budgetkontrol pr. 30/9 2017
LM fortæller, at han en gang i kvartalet får en budgetkontrol (opfølgning) fra forbundet. Den
officielle opfølgning fra forbundet er delt op på udgiftens art. LM har derfor udarbejdet sin
egen oversigt som i stedet er opdelt aktivitetsmæssigt da aktiviteterne er vores ansvarsområde.
LM gennemgik herefter de enkelte aktiviteter. Kan ikke gennemskue tallene for OBG, da de
ikke helt svarer til de tal som MG har afleveret. Forskellen er formodentlig præmier og deltagerbetaling til stævne 7. Har bedt Jan Donde om at få en udskrift med alle posteringer – og
vil tjekke op på dette. Der mangler stadig nogle posteringer, idet ”overskuddet” pt. kr. 1.270
er for lidt i forhold til den præmiepulje, der er sparet op til.
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Total har vi brugt kr. 30.820 ud af et budget på kr. 55.000 (og så er der lige præmier til OBG).
Budgettallet på kr. 55.000 var fra dengang vi troede at vi skulle have en 3-unions kamp. Vi
har desuden lånt bluser af forbundet til de to kampe med Skåne og Malmø, da vi ikke fik lov
til at købe egne bluser.
MG mener at vi have overført resten, så vi kan købe vores egne bluser til de stævner hvor vi
udtager spillere fra ØST.
MP mener at vi skal købe nye dommerveste. LM mener at vi skal tage dette op på et senere
tidspunkt, når det er besluttet hvad vi gør med dommere (spillende dommere skal ikke bruge
dommerveste).

Ad 4b Regnskab åbningsstævne
LM fortæller, at vi ikke har udgifter til administration ved vores stævner. Overskud ved åbningsstævnet svarer nogenlunde til, hvad vi havde i KBUs tid.

Ad 4c Regnskab ØST MIX
MG fortæller, at ØST Mix gav et overskud på kr. 565.
Det var glade spillere, og vi skal takke uddelingsfonden. Vi er glade for det tilskud som spillere fra de gamle KBU klubber fik fra uddelingsfonden, og vi mener at dette gav et større antal
spillere end vi har haft tidligere.

Ad. 5 Turneringen
Ad 5a Propositioner næste sæson
MG fortæller at vi allerede nu skal tage fat i propositioner for den kommende sæson. Det skal
skrives ind i propositionerne, at man ikke kan flytte den sidste kamp.
Vi skal desuden have fjernet banebegrænsningen og deltagerantal for stævner.
Der er lovet et mesterskab i Køge (der bliver dog ikke holdt jubilæumsstævne i her).
MP fortæller, at der har været diskussion om den laveste pusling række, hvor det er for hårdt
at spille 6 serier. Her skal der kun spilles 4 serier og vi skal undgå dobbeltrunder. MG anbefaler at ungdomslederne sætter sig sammen og diskutere hvordan der skal spilles. De skal
komme med et oplæg inden den 1/3 2018. Det eneste krav er, at spilleformen er i overensstemmelse med forbundets regler.
Damekredshold:
LM har bedt om, at vi endnu engang diskuterer muligheden for at kunne stille et kredshold
(primært et ønske på damesiden). Mener at begrænsninger på bowlingportalen er en dårlig
undskyldning for ikke at indføre noget, der er godt for spillerne.
MG mener ikke at det kan håndteres på nuværende tidspunkt.
MP ser en mulighed, hvis aktivitetsteamet i en hal bliver oprettet som klub, hvor alle kan spille. Der er enighed om, at denne mulighed kræver at klubberne tilmelder, hvem der skal kunne spille.
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MP undersøger om en dame både kan spille på et kredshold og på et mix-hold i klubben.
Spilleform divisioner
Der er kommet en henvendelse fra en enkelt klub omkring spilleformen i divisionerne hvor
man i dag spiller 2 x 3 mandshold.
LM mener at henvendelsen skyldes, at klubben har haft 2 uheldige oplevelser ud af de 4
kampe som de indtil videre har spillet. Mener dog, at det er beklageligt at klubben har haft de
oplevelser. Ingen andre klubber har klaget over spilleformen, og ØST udvalget er enige om,
at det er en god spilleform.
MG sender et svar til klubben.

Ad 5b Flytning af kampe
Der er enighed om, at det er uheldigt hvis man skal flytte den sidste kamp, så der eventuelt
bliver mulighed for at spille efter at nå et bestemt resultat.
Der har desuden været problemer med flytning af en kamp, hvor det ene hold ikke mente at
de var blevet orienteret om, at kampen var flyttet (på trods af, at flytningen var aftalt mellem
de to hold).
• Det er en fejl, at den klub der har ønsket kampen flyttet – ikke har udfyldt flytte formularen elektronisk – men kun kommunikeret via mail
• Kampen var dog efterfølgende korrekt flyttet på portalen, men formanden i den ene
klub (som har modtaget en mail om flytningen fra bowlingportalen) har ikke informeret
sine spillere.
• Vi vurderer, at det er et internt problem i klubben. Man burde måske have en kontaktadresse på bowlingportalen, som går til flere medlemmer af bestyrelsen ud over formanden.
Det er generelt et stort problem, at vores spillere ikke løbende tjekker bowlingportalen om
der er ændringer.
MP påpeger, at aktivitetsudvalget i ØST har opfyldt § 9 og 10.
MG sender et svar til klubben, men beder aktivitetsudvalget at holde fast i, at det ikke er aktivitetsudvalget der skal flytte kampe hvis en klub ønsker det, men at flytningen skal gennemføres af klubberne via den formular der ligger på forbundets hjemmeside.
MP fortæller om problemer der har været med Tårnby, hvor der har været uoverensstemmelse med hallens bookingsystem og bowlingportalen (fordi en mail ikke er blevet læst). Alle
kampe er dog afviklet.
MG mener at vi kun kan gøre det så godt som vi kan, men det vil være en god ide, at få bekræftet fra hallerne, når de læser deres mail.

Ad 5c Dommerordning
Den generelle holdning er, at klubberne ønsker at have spillende dommere. Der vil komme
nogle regler om dette, men dermed er ikke sagt, at man ikke må have lokale dommerordninger i de enkelte haller.
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Spillende dommere kan kun være dommer i egen kamp.
MG påpeger, at man skal have en diskussion om, hvad en dommer skal/må. Dommerrapporten på hjemmesiden skal kun bruges ved problemer. MG anbefaler, at kredsene fortsat bruger den gamle dommerraport som en service til hallen, og tager en kopi med hjem og indberetter til forbundet, hvis der er noget der skal indberettes hertil.
MG fortæller, at Grøndal er den eneste af de store haller, der har valgt at have spillende
dommere. Dette har givet problemer ved afvikling af mix-runder i hallen. Martin har derfor
bedt aktivitetsteamet om at stille med dommere ved mix-runderne.
Der er enighed om, at de enkelte aktivitetsteam burde fortælle ØST-udvalget at man selv
skal stille med dommere.

Ad 6

Øvrige aktiviteter

Ad 6a Old Boys/Girls stævner (OB/OG)
Til stævnet i Herlev (stævne 2) er der tilmeldt 71 hold (der er max. plads til 72 hold)
Til stævnet i Næstved (stævne 3) er der pt. tilmeldt 52 hold.
Ved stævne 1 deltog 64 hold.
Det er dejligt at succesen med OBG fortsætter 😊

Ad 6b ØST mesterskab 2018/2019
Der er enighed om, at vi ved ØST mesterskabet i 2018/19 skal holde Old Boys/Girls for sig
selv.
MP fortæller, at der på sidste møde i landsaktivitetsudvalget blev fremlagt nye principper for,
hvornår mesterskaber skal afholde. Baggrunden er, at man gerne vil have fordelt mesterskaberne. Det vil sige, at nogle af vores mesterskaber skal flytte sig – i forhold til, hvornår de
plejer at blive spillet. Østudvalget har ikke problemer med dette.

Ad 6c Landspokalen
DT udvalget er ansvarlig for afvikling af Landspokalen (herunder lodtrækning). MP mener at
formuleringen i lovene skal ændres.
MG slår fast, at landspokalen skal være ens i hele landet, og det derfor ikke er ØST-udvalget
der har ansvar for dette. Vil tage det op i forbundet,

Ad 7

Eventuelt
MP fortæller, at ØST/VEST matchen var et godt stævne. Forberedelserne op til stævnet var
dog mangelfulde, og samkørsel eksisterede ikke. Landsudvalget havde sørget for trøjer til alle spillere. ØST vandt stævnet.
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Vi diskuterede hvordan vi kan få flere spillere til at deltage i jubilæumsstævnet. MG fortæller,
at stævnet bliver aflyst, hvis der ikke er nok deltagere.
MG laver et udkast til en indbydelse til ØST mesterskabet. Forventer at det kan løbe rundt
med en deltagerbetaling på kr. 300,00.
I forbindelse med stævnet vil vi prøve det nye tilmeldingssystem.
MP fortæller at der bliver indkaldt til dommerkurser. Der skal være mindst 10 deltagere for at
et kursus bliver gennemført.

Mødet sluttede 20:50
Referent: Bente Makholm
Næste møde (ØU1) er aftalt til den 6/2 2018
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