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 til stede:

Turneringsteam: Michael Pedersen (MP) - AFBUD

Udvalgsmøde (ØU1) i DBwF -Øst
torsdag den 19. januar 2017 kl. 19:00 i World Cup Hallen

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Opfølgning på det sidste referat

3.

Orientering
a.

4.

5.

6.

7.

8.

Orientering/input i forbindes med møde i DBwF den 21. januar

Organisatorisk
a.

Årshjul – er vi klar til mødet 1. februar

b.

Repræsentantskabsmøde ØST

Økonomi
a.

Orientering

b.

Turneringspriser Køge

Turneringen
a.

Sag vedr. trækning af hold – BK Bison

b.

Debat omkring turneringsform, stævneform mm 2017/2018

Øvrige aktiviteter
a.

Old Boys/Girls

b.

Åbningsstævne – der er stadig bowlere, der mangler deres præmier

c.

Dommeruddannelse

Eventuelt

Ad 1

Godkendelse af dagsorden
Der var ingen indvendinger til den fremsendte dagsorden, som hermed er godkendt

Ad 2

Opfølgning på sidste referat
BM opfordrer til, at man svarer at referatet er læst og godkendt – umiddelbart efter referatet
er udsendt.
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Ad 3a DBwF møde 21. januar
MG skal til møde i forbundet den 21. januar, hvor dagsordenen blandt andet indeholder følgende emner:
Retningslinjer ved trækning af hold i turneringen: Dette kommer vi til senere på vores dagsorden.
Forslag til ny licens og serieafgifter: Der er forslag om at bibeholde det som vi har i dag, og
der ligger et helt nyt forslag. Der er for og imod alle metoder.
Strategiske spor: Dette er idrætspolitik – og temmelig langhåret.
Udgifter i forbindelse med stævner: Bestyrelsen har stillet spørgsmålstegn ved dækning af
udgifter i forbindelse med forplejning til diverse stævner.
Personfølsomme data: Alle licensnumre er fjernet fra forbundets hjemmeside.
Tidsplan for repræsentantskabsmødet: Ingen bemærkninger

MG har diskuteret vores vedtægter med forbundsformand Torben V. Andersen. ØST og
VEST udvalgets bestyrelse beskrives ikke konsekvent i forbundets love. F.eks. er sekretæren kun nævnt i enkelte paragraffer, og fuldstændig glemt i andre.

Ad 4

Organisatorisk
Årshjul:
Der er ikke så meget at diskutere her, men der er planlagt et møde med Jesper Mikkelsen
den 1. februar 2017. Vi er hver især blevet bedt om at have noget klar inden mødet. Dette er
kun en reminder – husk at forberede Jer.
Repræsentantskabsmøde ØST:
Budgetansvarlig (Leif Makholm) og Sekretær (Bente Makholm) er på valg.
ØST-udvalget skal komme med en samlet årsberetning. MG starter op på denne, og sender
den rundt, så alle får mulighed for at kommentere den.
Diverse:
MG gør opmærksom på, at det er vigtigt at vi svarer på de mail der bliver fremsendt til ØSTudvalget. Alternativ skal man kvittere for at en mail er modtaget, og efterfølgende sende et
svar.
Der har været beskrevet forskellige spilleformer, Lanes & Lounges har opkrævet baneleje for
den ene spilleform og vi har i virkeligheden spillet den anden spilleform.
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Vi skal fremover sikre, at der bliver udarbejdet kontrakter med hallerne der bliver underskrevet. Der vil fremover være en frist på 3 uger til afmelding af baner, og dette skal fremgå af
kontrakterne.
MG mener at der er problemer med priserne på OB/OG og vil gerne have disse tilsendt når
aftalerne med hallerne er indgået.

Ad 5

Økonomi
LM har modtaget en budgetkontrol til og med december. Der er punkter han ikke forstår –
men kommunikerer direkte med Jan.
I afregningen omkring OB/OG er der fratrukket beløb til præmier.
Egne mesterskaber skal løbe rundt, hvilket vil sige at vi ikke må budgettere med et underskud. Der er tilmeldt 150 seniorspillere og 70 ungdomsspillere. I VEST har de samme deltagerantal – men dette skal ses i lyset af, at de har dobbelt så mange licenser som os.
Der er sat spørgsmålstegn ved, om navnet ØST-mesterskab afholder spillere fra at deltage.
MP har spurgt ind til, om der er økonomi til matchen med Sverige. LM mener der er plads i
budgettet.
MG er spændt på, hvordan økonomien i ØST-mesterskabet for ungdom løber rundt.
LM fortæller, at revisor for uddelingsfonden skal udpeges af ØST ledelsen, og foreslår at de
nuværende revisorer fortsætter (Erik Pedersen og Jonna Oder). Dette blev godkendt.
Der har været lidt usikkerhed omkring turneringspriser i Køge i forbindelse med en MIXkamp. TH mener det skyldes, at der har været booket forkert (3 timer i stedet for 2½ time).
MG mener at vi skal dække fejlen for den runde, da det er os der har lavet en fejl. Hvis klubberne fremsender en kvittering på at de har betalt kr. 420, så vil vi tilbagebetaler kr. 70 – men
det kræver at de har en kvittering.

Ad 6

Turneringen
Der har været en uheldig sag med en klub der har trukket et hold. Sagen blev dog løst fornuftig. Vores love siger, at det hold der trækker sig – skal dække udgiften til baneleje for både
eget hold og modstanderens hold. Vi kan ikke tvinge klubber til at trække sig, men de må blive væk lige så mange kampe de vil.
Der var herefter diskussion om betaling af afgifter.
Der er enighed om, at spillede kegler skal tælle i snittet, men point skal slettes.
Med hensyn til turneringsformen, så skal vi være på forkant med, hvordan det ser ud næste
år. Det er helt sikkert et emne der kommer op på repræsentantskabsmødet.
TH er indkaldt til et møde (vidensdeling) med Charlotte Leen, Torben V. Andersen og Hans
Græsvig.
LM mener ikke at vi kan vente til repræsentantskabsmødet med vores propositioner. De skal
offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 1. maj. Vi må godt lave særregler for dele af
turneringen.
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MG mener, at turneringsformen i denne sæson har været til alles tilfredshed. Vi har i hvert
fald ikke fået henvendelser om andet. Det må klart være smartest med 2½ times kampe.
JJ mener at 3-mandshold kører rundt. Mix turneringen som er runder, skulle måske også benyttes i den normale turnering.
LM mener at vi skal planlægge turneringen, så vores spillere har mulighed for at nå at spille
nok serier – for det kan være et problem hvis man spiller i runder. Vores propositioner skal
gennemlæses, og tilrettes i forhold til lovene. De propositioner vi har spillet efter i år, blev lavet ud fra hvad vi forventede. Der er enighed om, at det vi har, det fungerer.

Ad 7

Øvrige aktiviteter
Old Boys/Girls er den mest succesrige aktivitet med 7 stævner og 70 deltagende hold hver
gang. MG mener det kører perfekt. Der er mange der er utilfredse med enkelte stævner, men
ikke med konceptet. I Tårnby var der store problemer om lørdagen, og der var også utilfredshed med stævnet i Næstved. I Herlev var olien svær, og det var den også i Tårnby.
I den kommende sæson vil vi finde en olieprofil, som skal benyttes i alle stævner. Hvis olien
er for svær – så gider holdene ikke tilmelde sig.
JJ fortæller, at der i næste sæson kommer ny online score i Næstved.
I forbindelse med Åbningsstævnet har MP fortalt, at han har 2 uafhentede præmier. Der er
desuden en spiller fra Bornholm som ikke har modtaget sin præmie.
LM mener, at vi må dække den præmie som ikke er modtaget.
BM mener vi skal huske at få kvittering ved udlevering af præmier
MG opfordrer til, at vi ved de enkelte aktiviteter oplyser, hvem er e ansvarlig, så spillerne kan
kontakte den rigtige person.
TH fortæller, at han skal hjem og lave startliste til ØST-mesterskabet, men har problemer
med at få snittet frem.
MG fortæller at MP har et gammelt ark fra KBU. TH vil kontakte ham.
Der bliver udbudt et nyt kursus i dommeruddannelsen. Det bliver Michael Pedersen og Jørgen Botting der skal underise. De har begge været på et kursus i forbundet – så de er blevet
opdateret.

Ad 8

Eventuelt
TH fortæller, at der er fuldstændig styr på LP og ØST-cuppen. TH har aftalt med Jan Donde,
at serieafgift opkræves af forbundet.
MG efterlyser tilbagemeldinger fra klubberne. Der er fremsendt et spørgeskema, men der
kommer ingen svar tilbage. MG har desuden tilbudt at komme forbi de enkelte klubber en
træningsaften for at komme i dialog med spillerne.

Referent: Bente Makholm 19. januar 2017
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