Referat fra TUR-udvalg Vest – 20. august 2018, i Middelfart
Deltagere: Torben Rasmussen (TR), Charlotte Leen (CL), Jesper Jensen (JJ), Lasse Nielsen (LN), Klavs T. Eriksen (KTE), Benthe Christensen (BC), Jørgen Larsen (JL) og Ole
Drensgaard (OD).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Referatet fra sidste møde
Orientering fra TUR-koordinator
Bordet rundt
Årshjul
Økonomi/budget
Inkl. JFT opkrævning
6. Lodtrækning til LP
7. Propositioner for mesterskaber
8. Kampflytninger
9. Evaluering af planlægningsmøderne
10. Næste møde
11. Eventuelt
AD 1 – I.A.B.
AD 2 – TR orienterede om en klub som var glemt i forbindelse med JFT (Gram) 2 herrehold,
det ene bliver sat i pulje 9 i Vejle, og det andet i pulje 11 i Tønder. OD laver ny liste over
priser for deltagelse i JFT.
TR orienterede om lederseminar mødet i Kolding den 18. august 2018.
Vest Breddemesterskab omdøbes til Vest Breddestævne, og arrangeres stadig af TURudvalget.
Bowlingportalen mangler indtastninger fra ungdom i weekenden, dette skyldes at de ansøgte licenser ikke var fremkommet, lige så snart de fremkommer, bliver der tastet ind på Bowlingportalen.
Alle frivillige og ansætte under DBwF får nye e-mails ultimo september 2018.
AD 3 – JL – 3. div. klubber havde observeret at det blev tripplerunder i den kommende sæson, og dette med glæde, må gerne være sådan i sæson 2019-2020 også.
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CL – flere klubber er utilfredse med de høje holdtilmeldingsgebyrer der er kommet fra denne
sæson. Klubber der kun har 12 kampe i en sæson syntes det er meget dyrt, og ønsker måske ikke at fortsætte fra næste sæson, men laver deres egen lille turnering på Fyn.
OD – datoer for dameliga rettes i forhold til AK-planen, CL tager sig af dette.
TR+CL – tager sig af propositionerne m.m. og tilretter, lægges derefter på One Drive.
KTE – afventer stadig om besked vedr. hjemmeside Vest.
JJ – Split BK har klaget over lange kørselsafstande i indeværende sæson. JJ+JL svarer.
JJ mangler stadig at få penge for Breddemesterskaberne i Hjørring. TR sender det til kontoret (Jan Donde).
LN/BC – orienterede om ungdom. Ønsker fremover et fast punkt på dagsordenen.
AD 4 – Udsat til næste møde.
AD 5 – Budget ser fornuftigt ud lige p.t.
JFT opkrævning til klubberne sendes fremover fra kontoret. OD sørger for at sende skema
med nødvendige oplysninger til kontoret (skema fra Jan Donde bruges). Den ansvarlige for
runderne sender regninger fra hallerne (baneleje) til OD, som kontrollerer, ligeledes skal der
foreligge et kontonummer fra dommerne, og derefter sendes alt videre til kontoret.
Budget laves som årsbudget i stedet for sæsonbudget. TR laver forslag til næste møde. CL
laver for Fyn og sender til TR.
AD 6 – LP lodtrækning foretaget til alle runder. TR laver en oversigt og lægger det på One
Drive. Sender også lister til hjemmeside Vest.
AD 7 – TR redigerer færdigt, og sender til kontoret og hjemmeside Vest.
AD 8 – OD tager sig fremover af kampflytninger, kontakter Kim T. Andersen for tilrettelser
på kampflytningsskemaet. Liga D/H sendes dog til KTA og CL retter, og sender en kopi til
OD.
AD 9 – Vedr. turneringsansvarlig i Århus Bowlinghal, sendes der en skrivelse til klubberne
som bruger denne hal, om at de skal finde en ansvarlig. OD sender brev.
JJ – deadline fra turneringsansvarlige udsendes 14 dage tidligere, så vi kan nå at lave forarbejdet ordentligt uden tidspres. Næste sæson inviteres klubber med 2. divisioner til planlægningsmøder tidligt (10.00). Det aftales at mødet i Kolding flyttes til Brørup.
Planer for liga og 1. division, her er JL sammen med landsudvalget med til at lave disse.
Ungdom skal starte senere end i denne sæson, forslag om sidste weekend i august.
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AD 10 – Næste møde afholdes onsdag den 21. november 2018, kl. 17.00,
i Brørup Bowlingcenter, Stadionvej 11, 6650 Brørup.
AD 11 – OD hjælper TR med at udtage spillere til Øst/Vest matchen den 27. oktober 2018, i
Odense Bowlinghal.

Referent
Ole Drensgaard
Hobro, den 21. august 2018

TUR-udvalg
Vest
Side 3

