Formand: Martin Guldager (MG)

Tilstede fra DBwF-Øst:

Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM)
Sekretær: Bente Makholm (BM)
Aktivitetskoordinator: Michael Pedersen (MP)
Afbud:

Turneringsteam: Johnni Jespersen (JJ)

Udvalgsmøde (ØU1) i DBwF - Øst
tirsdag den 6. februar 2018 kl. 18:00 hos Leif og Bente

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Orientering
a.

3.

Nyt fra DBwF

Organisatorisk
a.

Årshjul

b.

Repræsentantskabsmøde
i. Valg

4.

5.

Økonomi
a.

Foreløbigt regnskab 2017

b.

Forslag til revideret budget 2018 og budget 2019

c.

Beklædning af udtagne hold

Turneringen
a.

Bowlingportalen, ansvarsområde

b.

Turneringen 2018/2019
i. Propositioner

c.

Dommerordning – holdning omkring brug af dommere ved kampafvikling
i. Døvania – orientering om klubbens udfordringer

6.

7.

Øvrige aktiviteter
a.

Brug af KTA resultatformidling

b.

ØST mesterskab Single –double / Old Boys Girls

c.

OBG

d.

Unionskamp (ungdom mod Skåne, og senior mod Malmø)

e.

Propositioner for mesterskaber 2018/2019

f.

Propositioner for stævner 2018/2019

Eventuelt
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Side 1

MG bød velkommen til mødet.

Ad 1

Godkendelse af dagsorden
Der var ingen kommentarer til den fremsendte dagorden.

Ad 2

Orientering

Ad 2a Nyt fra DBwF
MG fortæller, at Jesper Mikkelsener gået ned på halv tid, og skal fremover kun virke i ØST.
Af denne årsag skal alle mail sendes via kontoret.
Der skal ansættes en ny konsulent på halv tid, som skal virke i VEST.

Ad 3

Organisatorisk

Ad 3a Årshjul
LM har udarbejdet forslag til årshjul. Der er i årshjulet indsat 3 kolonner, som kan bruges til at
filtrere på. Man kan altid diskutere specifikationsniveauet. LM har besluttet at OBG kun vil
optræde som en aktivitet.
Datoer der er skrevet med kursiv er datoer der er beregnet (f.eks. ud fra Kristi Himmelfart).
Der står aktivitetskoordinator på 97 % af opgaverne. MP fortæller, at landsaktivitetsudvalget
har forslag til, hvornår vi afholder vores mesterskaber. MP ser et problem i, at landsaktivitetsudvalget ikke ser på, at vi har 2 store andre unioner, som vi skal samarbejde med (der
skal være plads til os alle tre i weekenderne). FSKBH har desuden meddelt, at de i den
kommende sæson kun afvikler deres kampe i Rødovre.
World Cup Hallen har desuden meddelt, at der i den kommende sæson kun må bookes 20
baner til turnering.
LM efterlyser input til, hvad der eventuelt mangler i årshjulet – og vil finde en løsning til,
hvordan vi efterfølgende kan dele dokumentet.

Ad. 3b
Repræsentantskabsmøde
DBwF afholder repræsentantskabsmøde den 26/5 2018 i Fredericia Idræts Center. Det er ligeledes
besluttet at ØST og VEST afholder deres udvalgsmøder samme dag kl. 10:00
Formand er på valg i lige år – og MG genopstiller
• Aktivitetskoordinator er på vag i lige år – MP opstiller
• Sekretær er på valg hvert år – og BM genopstiller
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Ad 4

Økonomi

Ad 4a Forslag til regnskab 2017
LM fremlagde det foreløbige regnskab for 2017.
Vi har holdt vores rammebudget, og kommer ud med et overskud på kr. 17.000
Der var diskussion om det indbetalte beløb til OBG, som i virkeligheden indeholder præmier
og indbetaling til festen ved det sidste stævne. Det giver udfordringer, da de står i forbundets
regnskab som afsluttes ved årsskifte – hvorimod det interne regnskab for OBG følger sæsonen. Der er klar enighed om, at forbundet burde bogføre indtægten ved OBG som en mellemregningskonto, for så var vi ude over de diskussioner der helt sikkert kommer hvert år.

Ad 4b Forslag til revideret budget 2018 og budget 2019
Der skal afsættes penge til dommeren i alle ØST stævner og mesterskaber.
ØST-udvalget bruger ingen penge til forplejning og kontorartikler.
Det er et krav fra forbundet, at der skal være kvitteringer på alle udgifter til f.eks. kaffe og diverse som fortæring.
LM har regnet videre på forbundets tal – og fordelt beløbene efter hvad behovet er (seniorerne skal til Malmø, og stævnet for ungdommen skal afholdes i World Cup Hallen).

Ad 4c Beklædning af udtagne hold
Der er stor forundring over, at landsudvalget får midler til at købe tøj hvert år (til ØST/VEST
matchen) hvorimod vi ikke får lov til at købe et sæt tør til vores udtagne hold.
LM fortæller, at han har afsat penge til dette i budgettet (kr. 13.700). Hvis vi skal brug de
samme trøjer over flere år, så skal antallet rundes op, så vi har rigeligt tøj i alle størrelser.

Ad. 5 Turneringen
Ad 5a Bowlingportalen - ansvarsområde
MG orienterer om bowlingportalen – hvem gør hvad?
Ebbe Dauer tjekker løbende ukendte spillere. Det virker ikke som om, at udeholdene selv
kontrollerer hvad der bliver indtastet.
Kampflytning skal gøres via portalen. Det skal ændres i den formulering der udsendes til
klubberne. Der skal klart stå, at det er klubberne der står for det.
Aktivitetskoordinatoren kan flytte kampe hvis der er behov for det, men skal ikke gøre det
hvis det er efter ønske fra klubberne. Det er et ønske, at MP bliver sat på som cc i alle de
mail der sendes fra bowlingportalen vedrørende kamflytninger. Vi skal have dokumentation
for kampflytning ved den formular der udfyldes.
Det er pt. MP der indberetter stævner til bowlingportalen. MG indskyder, at hvis vi benytter
KTA resultatformidling, så går resultaterne direkte til bowlingportalen.
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Der er stadig mange med en udvidet adgang til bowlingportalen – som ikke burde have denne adgang mere (Kenneth Rugaard, Michael Sørensen og Tim Høst). MG tager dette op
med Hans Græsvig og Jan Donde. Fra ØST burde det kun være MP og JJ som er i besiddelse af den udvidede adgang.
Der bliver dannet et udtræk hver mandag, som danner grundlag for de regninger der bliver
udsendt for manglende indberetning af turneringsresultater.
Bowlingportalen er kun et arbejdsredskab og ikke en løsning. Der bliver nedsat en gruppe
som skal arbejde i den første uge af juni.

Ad 5b Turnering 2018/2019
Der bliver ikke ændret i formatet. Propositionerne er de samme som sidste år – dog skal der
muligvis ændres lidt i ungdomsrækkerne. MG anbefaler at man tager ungdomslederne i ed
inden der bliver ændret noget.
Det blev diskuteret hvad der skal stå i vores ”skriv”. MG slår fast, at vi ikke skal skrive det der
står i forbundets regler, men kun henvise til forbundets regler.
• Der skal stå, at kampe i sidste spillerunde ikke kan flyttes, og at kampe ikke kan flyttes til
efter sidste spillerunde.
• Omkring udeblivelse og trækning af hold skal der kun stå en generel henvisning til spillereglerne.
• Op- og nedrykning mellem parallelle rækker skal beskrives.
• Kampflytning kan kun gennemføres via formular på forbundets hjemmeside.
Husk at der i en MIX række normalt kun kan være et hold pr. klub. Hvis en klub stiller med for
mange hold (i forhold til antallet af rækker), så skal man starte ovenfra.
Ad 5c Dommerordning – holdning omkring brug af dommere ved kampafvikling
Dommerordningen er generelt blevet diskuteret livligt. Alle andre sportsgrene har en dommer
(med undtagelse af golf).
LM mener at vi fokuserer på dommerens kommunikation med hallen i forbindelse med afviklingen at kampene. I en hal med mange kampe som afvikles samtidig, der er det nødvendig
med en enkelt ensartet kommunikation med hallen.
MG arbejder videre.
Bowlingklubben Døvania er blevet pålagt at de skal tage deres dommervagter på trods af deres hørehandicap. Der er dog lavet en aftale for resten af sæsonen, at det er modstanderklubben der varetager dommerordningen.

Ad 6

Øvrige aktiviteter

Ad 6a Brug af KTA resultatformidling
MG fortæller at KTA resultatformiling virker fortrinligt. Der var et mindre problem med aldersDBwF- Øst
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inddelingen for ungdom, som dog blev løst.
Hvis KTA ikke ”er på”, så skal resultaterne indtastet manuelt efter hver start. Vi kan ikke forvente t KTA gør det hver gang.
MG har aftalt med KTA, at han får tilsendt propositionerne lige så snart de er klar.

Ad 6b ØST mesterskab aktiviteter
Der er enighed om at vi fremover afholder et Senior Single/double mesterskab og et selvstændigt OLD Boys/Girls mesterskab – hvor der spilles i 2 klasser (over og under 60 år) her
skal der gå 8 spillere til finalen i hver række.
Senior Single/double afvikles som i denne sæson.
I den kommende sæson skal vi planlægge følgende aktiviteter:
• Åbningsstævne
• Senior Single/double
• Ungdom Single/double
• OBG meterskab
• Senior MIX
• Ungdom MIX
• ØST cup
• Løbende OBG stævner
Dette bliver i alt 8 aktiviteter ud over de to kampe mod henholdsvis Skåne (ungdommen) og
Malmø (senior)
Med hensyn til åbningsstævnet er det aftalt med aktivitetskoordinatoren i Grøndal, at de afvikler et åbningsstævne, hvor vi sørger for indbydelse og tilmelding (betaling) hvorimod aktivitetsteamet i Grøndal sørger for selve afviklingen herunder resultatformidlingen.
LM fortæller i den forbindelse, at stævnet skal godkendes i forbundet senest 1. april 2018.
Der er enighed om, at der ikke er nok hold til at spille trio for ungdommen efter de nuværende propositioner. MP arbejder videre for at finde ud af noget, men vi skal ikke afholde et mesterskab bare for at afholde det.

Ad 7

Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Referent: Bente Makholm
Næste møde (ØU2) er aftalt til den 8/5 2018
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