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
torsdag den 10. august 2017 kl. 18:00 i World Cup Hallen
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Eventuelt

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

Ad 1

Ad 2
Ad 2a

Godkendelse af dagsorden
Der var ingen indvendinger til den fremsendte dagsorden, som hermed er godkendt
Orientering
Nyt fra DBwF
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Side 1

MG fortalte, at han den 5/8 var til et rigtig godt møde i forbundsbestyrelsen. Her blev
det besluttet at lave propositionerne om i ligaen. Det vil være til stor tilfredshed for nogle, og andre vil helt sikkert være utilfredse med denne beslutning. Forbundsbestyrelsen
har desuden vedtaget, at de valgte olieprofiler pr. 1/8 2017 er gældende for hele sæsonen.
Der er lederseminar den 26/8, og man skal huske at tilmelde sig (BM + LM har meldt
afbud på grund af ferie). Her vil de strategiske spor helt sikkert blive diskuteret.
Søren Larsson har anmodet om at blive fritaget for sit arbejde i forbundsbestyrelsen.
Både ØST og VEST skal i dialog med deres klubber omkring dommere. Indtil der bliver
taget en anden beslutning, så skal der være en dommer i alle kampe. Man kan kun
være spillende dommer i egen kamp – og ikke i alle kampe i en hal. Man ved ikke hvad
der vil ske i det tilfælde, hvor man bliver nødt til at starte en kamp uden en dommer.
Det må prøves, hvis der bliver indberettet en sag.
MG har meddelt forbundsbestyrelsen, at Tim Høst er trådt tilbage, og Øst Udvalget

har konstitueret Michael Pedersen som Øst Koordinator fem til næste repræsentantskabsmøde. Dette skulle være rettet alle steder. Der har været en enkelt klub,
som mener der skal indkaldes til et ekstraordinært møde for at vælge en ny aktivitetskoordinator. MG mener ikke at dette kan komme på tale, hvis de ikke har en kandidat.
Der er kendte problemer med vores bowlingsport.dk mailadresser. Kim T. Andersen
arbejder på at løse problemet.
Der arbejdes fortsat på forbundets jubilæumsstævne. På nuværende tidspunkt er der
39 bowlingcentre over hele landet der har sagt JA til at indgå i samarbejdet omkring
jubilæumsstævnet. Fra vores område har både Køge og Glostrup også accepteret. Der
er stadig usikkerhed om resultatet med Grøndal.
Forbundsbestyrelsen har opfordret LM til (på landsplan) stå for ”godkendelsesproceduren” af alle stævner. LM har accepteret dette.
Forbundsbestyrelsen er nu fuldtallig – efter der er valgt en formand for VEST.
Ad 3
Ad 3a

Organisatorisk
Aktivitetsudvalget
MG opfatter at der har manglet en klar arbejdsfordeling i aktivitetsudvalget, hvilket har
givet stor frustration.
MP mener det skyldes dårlige aftaler. Han skulle selv primært tage sig af ungdommen
og de gamle KBU haller, hvorimod JJ skulle tage sig af hallerne på Sjælland.
Den tidligere aktivitetskoordinator Tim Høst har modtaget en del mails fra vores halejere, som ikke er tilfredse. Lige nu sidder vi med 17 kampflytninger i Gladsaxe, og der er
tilsvarende problemer i hallerne på Sjælland.
Det har nok været en fejl, at man har ladet bowlingportalen styre for meget, men det
der er sket, det kan vi ikke ændre på, nu skal vi se fremad. Aktivitetsudvalget skal være bedre til at tale sammen.
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MG beklager, at vi igen sidder med en turnering som ikke er på plads den 1/8, og det
går simpelt hen ikke en gang til.
MP er enig, vi skal have en bedre kommunikation. Der skal fastægges nogle rammer,
som man skal arbejde efter. Der har været problemer med halkontrakterne, og der er
usikkerhed om, hvorvidt de er kommet underskrevet tilbage. Vi har ikke været gode
nok til at informere hinanden om hvad vi gør.
JJ fortæller at Tim Høst ikke har sendt kontrakter ud til hallerne, men kun en mail.
Der er enighed om, at aktivitetsudvalget har en del arbejde liggende foran sig.
Plan:
MP og JJ sørger at få turneringen på plads senest i den kommende weekend.
MG kontakter hallerne for at få aftaler om priser på plads
LM laver efterfølgende en liste over priser i de enkelte haller.
Ad. 3b

Årshjul
LM har udarbejdet et forslag til årshjul, som er sat op på en måde der svarer til det som
Jesper Mikkelsen viste os. Har en ide til at der skal etableres filtre, så der bliver muligt
at se hvad der dels skal ske i en bestemt periode, og dels hvilke opgaver der ligger i en
bestemt aktivitet. Vil gerne vide om der mangler noget – og i første omgang arbejder
han videre.
Propositioner til turneringen skal være klar den 1/4 og propositioner til stævner skal
være klar den 1/8.

Ad 3c

Hallernes aktivitetsteam
Det stod på repræsentantskabsmødet klart, at aktivitetsteams i de forskellige haller ikke
virker. Der var klubber det ikke vidste hvem der var i hallens aktivitetsteam, og der var
medlemmer som ikke vidste at de var med i et aktivitetsteam.
World Cup hallen indkalder til et møde for de klubber der ”bor” i hallen.
MG vil fortsat gerne møde op i hallerne hvis de inviterer. Vil som udgangspunkt kontakte
de aktivitetsformænd som han har adresse på.

Ad 3d

Dommerordning
MG har lovet forbundsbestyrelsen af finde ud af hvad klubberne i ØST mener der er
brug for. LM undrer sig over, om det ikke er en forbundsbestyrelsesopgave. Der er nok
stemning for, at vi ikke skal have dommere mere, men der er behov for regler for,
hvordan man så klarer sig. Spørgsmålet er, hvordan vi opfatter os selv.

Ad 3e

ØST aftaler (DFBU og FSKBH)
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Samarbejdet mellem ØST udvalget og de to øvrige unioner i vores område (DFBU og
FSKBH) er et rent praktisk samarbejde mellem ØST udvalget og de to unioner, og DT
udvalget har ingen beføjelse her.
Der foreligger ingen nedskrevne regler mellem ØST-udvalget og de to unioner, man
arbejder ud fra praktisk hensyntagen til hinanden. Der vil være sammenfald, men vi
prøver at tage hensyn.
MG gør opmærksom på, at hvis der på et tidspunkt indgås skriftlige aftaler, så skal
denne godkendes af forbundsbestyrelsen.

Ad 3f

Forslag til møderække
Det fremsendte forslag blev vedtaget uden ændringer.
Alle møder vil fremover blive indkaldt til kl. 18:00 og møderne vil fortrinsvis foregå i World
Cup Hallen.
Det har efterfølgende vist sig, at torsdag er en dårlig dag. Hermed derfor forslag til ny
møderække (om tirsdagen):
ØU3 – 7//11 2017
ØU1 – 6/2 2018
ØU2 – 8/5 2018

Ad 4

Økonomi
LM fortæller, at der har været en del skriveri frem og tilbage efter den sidste udsendte
budgetkontrol.
Rent driftsmæssigt har vi brugt kr. 34.000 ud af vores budget på kr. 55.000, så vi har reelt kr. 21.000 at gøre godt med.
Seniormesterskabet gav et overskud på omkring kr. 2.000, hvorimod ungdomsmesterskabet gav et underskud på omkring kr. 2000.

Ad. 5

Turneringen
MG gør opmærksom på, at vil skal være 100 % sikker på, at vi med vores turnering
rammer de propositioner som vi har fået godkendt. DT udvalget forestiller sig, at der skal
være ny olieret til alle 1. divisions kampe, men det kommer ikke til at ske.
LM beder om et udtræk fra bowlingportalen, som indeholder alle kampe i hele landet. Det
er vigtigt, at alle kampe er gennemført inden udtrækket bliver dannet. LM har lovet at Jan
Donde modtager faktureringsgrundlag for både ØST og VEST inden han tager på ferie.
MG beder om en ny snitliste, som skal bruges til OB/OG.

Ad 6

Øvrige aktiviteter
Alle propositioner er udsendt og skal godkendes i dag.
Generelt skal startgebyr ikke være en del af propositionerne. Teksten skal rettes til, at
startgebyr fastlægges på baggrund af godkendt budget.
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Ad.6a

ØST mesterskaber
MG mener at der var en meget positiv stemning over den nye finaleform sidste år, og anbefaler at vi fortsætter med denne finaleform.
Der er enighed om, at MIX-mesterskabet kun skal være 6 serier.
ØST-mesterskaberne er et breddestævne.
Der skal ikke i propositionerne stå hvor mange baner der skal være til rådighed, men
skriv det forventede deltagerantal.

Ad 6b

Old Boys/Girls stævner (OB/OG)
Ingen ændring i forhold til sidste år.
Den nye hal i Næstved åbner den 1/10, så det planlagte OB/OG stævne kan afholdes
som planlagt. I Næstved vil det være nye omgivelser, men de samme baner som er blevet renoveret. JJ følger op på, om planen holder

Ad 6c

ØST åbningsstævne
Det er blevet ændret til kun 4 rækker for damer og herrer og 3 par rækker.
Indbydelsen skal ud nu. Vi får desværre ikke tilmeldingssiden op inden første stævne,
men vi må finde ud af noget. Kim T. Andersen arbejder i øjeblikket på et tilmeldingssystem. På sigt vil der også komme et resultatsystem. Planen er, at alle stævner skal anvende det samme system. Det er et krav, at man også fremover kan finde resultater fra
”gamle” stævner.
Åbningsstævnet skal afvikles i weekenden den 2-3/9 2017.

Ad 7
Eventuelt
Alle ekstra medaljer bliver fremsendt nu til de klubber der har bestilt.
Charlotte Leen har ønsket at Tim Høst udtager spiller fra ØST til øst/vest matchen. MG gør op-

mærksom på at det ikke er Landsaktivitetsudvalget der udpeger personer der skal udtage
spillere for ØST Udvalget. Såfremt Øst Aktivitetskoordinator ingen indvendinger har og ellers bliver orienteret fuldt ud har MG ingen indvendinger.
MP samler en gruppe, der kan hjælpe til med ungdommen.
Glostrup har fået nyt tag.
I Herlev, Glostrup og Køge spiller man uden reservebaner.
Gladsaxe vil gerne have et OB/OG stævne, men da de ikke kan holde åbent i 3 starter, så går det
ikke.

Referent: Bente Makholm 10. august 2017
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