Udvalgsmøde ØST
den 20. maj 2017 kl. 10:30 – 12:30
Lanes & Lounges, Tårnby

Dagsorden:
1. Repræsentanternes prøvelse
2. Valg af en til to dirigenter
3. Forhandlingsprotokol
4. Beretning fra udvalgsledelsen
5. Valg til udvalget
a. Udvalgsformand Martin Guldager
b. Budgetansvarlig Leif Makholm
c. Aktivitetskoordinator Tim Høst
d. Sekretær Bente Makholm

på valg i lige år
villig til genvalg for 2 år
på valg i lige år
villig til genvalg for 2 år

Følgende klubber var repræsenteret ved mødet:
SAS (2 stemmer)
Sundby (1 stemme)
VBI/Valby (1 stemme)
BK Hook (1 stemme)
BK Sisu (1 stemme)
BK Keglerne (1 stemme)
Ellipsen (1 stemme)
Smut 79 (1 stemme)
Joker (1 stemme)
KBK 1940 (1 stemme)
Viking Rønne (1 stemme)
FamilieBowl (1 stemme)
GBK (1 stemme)
Team Millennium (1 stemme)
CKC (1 stemme)
Sporvejene BK (1 stemme)
Slagelse Bowling Club (1 stemme)
FBK 2000 (1 stemme)
Allerød BC (1 stemme)
Køge 75 (1 stemme)
Fakseladeplads Bowling (1 stemme)
BK Næstved (1 stemme)

Udvalgsformand Martin Guldager bød alle klubrepræsentanter velkommen til det første udvalgsmøde efter implementering af den nye struktur.
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Ad 1:
1. Repræsentanternes prøvelser viste, at der fra fremmødt 24 mandater ud af 63 mulige
mandater. Det vil sige, at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt.
2. Valg af en til to dirigenter
Udvalget foreslår Bente Hansen (BH), og Bente bliver valgt
BH takker for valget, og konstaterer at der er tilstrækkeligt fremmødte til at opfylde
mødets lovlighed.
BH kan desuden konstatere, at Udvalgsmødet er indkaldt med 4 ugers varsel – idet
indkaldelsen er fremsendt elektronisk den 21/4 2017. Den fremsendte dagsorden er
desuden i henhold til bestemmelserne.

3. Forhandlingsprotokol
Referater ligger på forbundets hjemmeside
Referat af mødet den 19/1 2017 er fejlagtigt ikke offentliggjort på hjemmesiden.
Mødet 7/3 2017 blev aflyst på grund af sygdom.
Da dette er første udvalgsmøde i ØST foreligger der ikke et referat fra sidste år.

4. Beretning fra udvalgsledelsen
Der er udsendt en skriftlig beretning, og formand Martin Guldager har følgende
mundtlige bemærkninger / tilføjelser.
Der er enkelte klubber der har fremsat ønske om, at turneringsformen bliver ændret,
så det er muligt at stille op som kredshold specielt på damesiden.
Forslaget er fremsendt til forbundet men afvist med den begrundelse, at det ikke kan
lade sig gøre rent registreringsmæssigt på bowlingportalen. Der er ikke økonomi til
den udvikling som en ændring af bowlingportalen vil kræve.
Der har desværre været lidt problemer i forbindelse med turneringsafslutningen, hvor
medaljeoverrækkelsen enkelte steder har været kaotisk. Vi kan kun love, at vi vil lære af de fejl, der har været
Dirigenten takker for den mundtlige beretning.
Steen Eriksen, VBI/Valby gør opmærksom på, at han har klaget over medaljeoverrækkelsen i Grøndal. Han måtte træde til og hjælpe dommeren ved medaljeoverrækDBwF- Øst
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kelsen. Som gammel KBU mand kan Steen huske, at der altid tidligere var styr på
medaljeoverrækkelserne. Vil gerne vide hvem der har ansvar i den nye organisation.
Niels Christian Andersen, Team Millennium giver udtryk for, at det er OK at formanden siger han gerne vil komme på besøg. Niels Christian mener at formanden i stedet skal invitere sig selv.
Har ingen ide om kredshold, men mener at hvis spillerne i stedet fik licens til en klub,
så burde det kunne lade sig gøre.
Udvalgsformand Martin Guldager gør opmærksom på, at forslaget fra Niels Christian
vil kræve, at spillere der ønsker at spille på et kredshold, skal løser licens i en fælles
klub, og så går det hen og bliver et klubhold. Damerne der ønsker at spille på et
kredshold, ønsker ikke at skifte klub.
Martin slår desuden fast, at han ikke kommer til et møde han ikke er inviteret til. Vil
gerne atter sende en opfordring til klubberne, og vil komme på besøg når som helst.
Martin slutter med at sige, at han ikke kender til hvordan medaljeoverrækkelsen foregik i det gamle SBwU, men at han præcis ved hvordan det virkerede i KBU. Kan derfor ikke forstå, at dommerne nu træder tilbage og ikke vil medvirke fordi det nu hedder Region ØST. Vi tager kritikken til os, og retter op på det næste år (med kontakt til
hallernes aktivitetsteam).
Grete Jørgensen, BK Sisu mener at kommunikation skal være tovejs. Det kan ikke
kun være World Cup Hallen, hvor det ikke fungerer. Dommerordningen den fungerer,
men er ikke bekendt med, at dommerne står for medaljeoverrækkelsen. Klubben har
haft 2 dommervagter, hvor der pludselig lå medaljer, men ingen oversigt over stillingen. Hvis vi skal hjælpe med at dele medaljer ud, så skal vi have hjælp.
Lars Klokkedal, Ellipsen mener, at der mangler en liste over hvilke hold der skal spille
ved de enkelte starter – det er ikke altid at hallen er villig til at hjælpe.
Udvalgsformand Martin Guldager er enig i, at planlægning af medaljeoverrækkelsen
har været skidt, og lover at vi vil forsøge og gøre det bedre næste år. Gør opmærksom på, at det har været dommeren der har stået for medaljeoverrækkelsen – lige så
længe han har spillet.
Men – vi har ikke Anni Sørensen mere, som ellers altid har styret dette. Vi andre må
blive bedre til det.
Med hensyn til aktivitetsteam, så må det være bowlerne der skal få aktivitetsteamet
til at fungere. I World Cup Hallen har disse i hvert fald ikke fungeret – måske fordi der
har været nye mennesker til opgaven.
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Til Lars omkring dommersedlerne, så er det vel dommerkoordinatorens ansvar at
sørge for dette.
Martin slutter med at opfordre til, at man kontakter ham eller en anden fra ØST udvalget, hvis man er medlem af et aktivitetstean, og ikke ved hvad man skal lave. Aktivitetsteams skal fungere som de gamle kredse – de har kun fået et nyt navn.
Linda Jørgensen, KBK 1940 opfordrer til, at der bliver sendt information ud om, hvem
der står for aktivitetsteams i de forskellige haller. Kender ikke noget til, hvem det er i
Grøndal.
Dirigenten indskyder, at det i Grøndal er Maria Larsen fra KBK 1940 der står for aktivitetsteamet det.
Grete Jørgensen, BK Sisu vil gerne vide hvem der tager sig af aktivitetsteams hvis
det ikke er ØST udvalget. Vil gerne vide, hvis der sidder en ved mødet, som har et
aktivitetsteam der virker.
Michael Pedersen, CKC fortæller, at aktivitetsteamet i Glostrup mødtes 1 uge inden
afslutningen for at tale om medaljeoverrækkelsen. I Glostrup har der ikke været
mange opgaver, og der mangler kommunikation fra ØST udvalget og ned til aktivitetsteamet. Dog har vi ikke haft så mange problemer som andre har haft, men vi har
ikke en fast møderække.
Susanne Halck, Sundby fortæller, at aktivitetsteamet også fungerer i Tårnby. Den
gamle kredsformand Steen Eriksen er fortsat som formand for aktivitetsteamet. Der
har været afholdt enkelte møder, hvor der blandt andet er fordelt dommervagter, og
der har ikke været en eneste kamp, hvor der ikke er mødt en dommer frem. I hallen
ligger der desuden en mappe, så man ved hvem der er dommeransvarlig.
Grete Jørgensen, BK Sisu fortæller at det er dejligt det fungerer i Tårnby. Fortæller
videre, at dommerordningen også fungere i World Cup Hallen uden problemer. Der
er en beskrivelse af dommernes arbejde, men der står ikke noget om medaljeoverrækkelse.
Grete fortsætter med, at hun ikke kender til økonomien i ØST udvalget, men at der i
det gamle kredsskab ligger en masse KBU ting – hvem står for at lave noget for
ØST-udvalget.
Susanne Halck, Sundby er enig med Grete. I Tårnby har man også kun ”KBU-Ting”.
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Niels Christian Andersen, Team Millennium mener, at det er ØST udvalgets opgave
at få styr på aktivitetsteamene.
Udvalgsformand Martin Guldager opfordrer aktivitetsteamene til at tage kontakt til
ham, så der kan laves en plan.

Budgetansvarlig Leif Makholm fortæller, at der i regulativet står, at vi her på mødet
kan orientere om økonomien.
ØST udvalget er ikke helt enig i de tal der vises i mappen. Her står der at udvalget
har haft udgifter på kr. 37.000. Den reelle udgift har været på kr. 56.000, men herfra
har man modregnet det som er hensat til præmier i OBG turneringen. Denne fejlkontering betyder, at vi allerede har brugt budgettet for 2017.
Vi har fremsendt et budget på kr. 73.000 som forbundsbestyrelsen har behandlet,
men de har meddelt os, at vi kun får det samme som vi brugte sidste år – altså kr.
37.000.
Vi kan ikke få det til at løbe rundt – og vi er nødt til at skære vores aktivitetsniveau
ned til ingen ting.
Michael Pedersen, CKC ønsker ikke at diskutere økonomi nu, og kender situationen.
Vi blev lovet, at vores aktivitetsniveau ikke ville falde. Vores 3xunionskamp er bortfaldet. Kan man ikke på en eller anden måde påvirke forbundet, så vi kan afvikle de
aktiviteter der har været de sidste år.
Udvalgsformand Martin Guldager er bekendt med (fra sin plads i forbundsbestyrelsen), at der ikke er økonomi til at afholde alle de repræsentative arrangementer i
ØST mere. Forbundsbestyrelsen er ikke villig til at se på dette, da man mener at det
kun er enkelte spillere der kan deltage.
Beklageligvis har vi måtte droppe 3xunionskampen.
Skånekampen og Malmøkampen – her vil forbundet ikke betale for svenske spillere
og ikke betale for et socialt arrangement.
Det er korrekt som Leif siger, vore budget er horribelt. Hvorfor blander man vores
præmiepenge ved OBG ind i regnskabet. OBG er vores mest populære stævne, hvor
der er over 70 hold tilmeldt.
Grete Jørgensen, BK Sisu efterlyser referater fra ØST udvalget men opfordrer til, at
man kontakter Martin Guldager omkring aktivitetsteamene.
Udvalgsformand Martin Guldager fortæller, at alle haller har meldt navne på aktiviDBwF- Øst
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tetsteamet tilbage til mig. Det vil sige, at alle på nær 3 haller har et aktivitetsteam.
Når der skal afvikles stævner i en hal, så tages der kontakt til aktivitetsteamet.
Angående materiale i hallerne, så kommer der ikke nye dommerveste til region ØST.
Der kommer ikke nye papirer (det er ligegyldigt om der står ØST udvalget eller der
står KBU).
Hvad laver vi: Vi har i beretningen skrevet hvilke stævner vi afholder. Vi har et budget
som vi er ansvarlig over for. Vi planlægger turneringen. Forbundet ønsker at vi skal
tænke store tanker. Vi er ved at få lavet et årshjul som beskriver, hvordan ØST udvalget skal agere. Der er reelt ingen forskel på, hvad vi laver i dag og hvad vi lavede
tidligere. Der er ikke sket noget – ud over at vi kalder os noget andet.
Linda Jørgensen, KBK 1940 spørger ind til, hvorfor ØST udvalget ikke indkalder aktivitetsformændende til at hjælpe til.
Steen Eriksen, VBI/Valby spørger ind til hvad aktivitetsteamene får af penge. Tidligere fik kredsene penge af KBU – nu får de ingen ting.
Grete Jørgensen, BK Sisu spørger ind til, hvad penge i ØST udvalget er brugt til.
Michael Petersen, CKC fortæller, at der ikke er økonomi til aktivitetsteamene, man
kan arrangere stævner og lave overskud på dem.
De gamle KBU klubber har aktivitetsfonden og kan søge penge der.
Rødovreklubber kan søge i World Cup Hallens aktivitetsfond – er ikke bekendt med,
om andre haller har noget tilsvarende.
Dommere til mesterskaber betales af henholdsvis forbundet og bliver dækket af
stævneregnskabet.
Grete Jørgensen, BK Sisu fortæller, at Poul Juhl intet har modtaget, men at vi nu ser
fremad og håber man vi gøre det bedre.
Er uenig i, at der ikke kan oprettes kredshold.
Budgetansvarlig Leif Makholm gør kort rede for, hvad ØST udvalget har brugt deres
penge til.
- Unionskamp mod Malmø (kr. 16.000)
- Skånekamp – ungdommen (kr, 19.000)
- 3xunionskamp (kr. 7.500)
- administration (kr. 8.500)
- diverse udgifter vedrørende stævner og turnering (5.000)
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Herfra har forbundet trukket de penge som vi har henlagt til præmier ved OBG (kr.
18.500)
Grete Jørgensen, BK Sisu spørger ind til, hvordan man kan skaffe økonomi til aktivitetsteamene.
Budgetansvarlig Leif Makholm mener, at eneste mulighed er at der bliver ændret i
forbundets regler.
Grete Jørgensen, BK Sisu spørger, om man skal holde fast i det gamle med unionskampe.
Michael Pedtersen, CKC fortæller, at der nu bliver udtaget spillere fra hele Sjælland

5. Valg til udvalget
Budgetansvarlig Leif Makholm bliver genvalgt
Sekretær Bente Makholm bliver genvalgt

6. Valg/udpegning af udvalgsmedlemmer
ØST udvalget har bedt om hjælp fra følgende:
Michael Pedersen (til at varetage ungdommen)
Johnni Jespersen (til at varetage senior og turneringen)
Dirigenten opfordrer til, at man kontaktet udvalget hvis man ønsker at stille sig til rådighed.

7. Eventuelt
Susanne Halck, Sundby fortæller at de har en stor ungdomsafdeling.
Tidligere havde man en turnering for 2. halvår – en turnering som de savner. Vil gerne gøre reklame for ½ ungdomsturnering. Foreslår at den eventuelt afvikles som
OBG stævnet.
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Der var herefter diskussion om hold der trækker sig.
Der er enighed om, at der er behov for en ungdomsturnering.
Grete Jørgensen, BK Sisu spørger ind til, om damer fortsat kan spille på herrer hold,
når der nu ikke kommer kredshold?
Per Bak Nielsen, BK Hook har konstateret, at antallet af damespillere i mange år har
været faldende.
Der udbydes kun 6 mandshold eller 3 mandshold. Kan man overveje en 4 mandsholdturneringturnering til damer.
Aktivitetskoordinator Tim Høst gør opmærksom på, at der ikke bliver ændringer i den
kommende sæson.
Morten Poulsen, Næstved BK: Undrer sig over, at man bruger forkert mailadresse til
de ungdomsspillere der er udtaget til Skånekamp .
Michael Pedersen, CKC fortæller, at de har diskuteret dette tidligere, og de har en aftale om, at mail fremover sendes direkte til Morten:
Ser dog stadig et problem i, at man ikke kan sende til en klubmail.
Herefter var der en længere diskussion om generelle udfordringer med officielle
mailadresse contra private mailadresser.
Grete Jørgensen, BK Sisu håber at man arbejder videre med muligheden for kredshold – det lyder som om det er et generelt behov.
Jørgen Botting, Sporvejene BK fortæller at de også har behov for 4-mandshold.

Dirigenten konstaterer at dagsordenen er udtømt og takke for god ro og orden.

Referent: Bente Makholm 12. august 2017
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