Aalborg 28/8-2016
REFERAT
VEST udvalgs møde
Torsdag 25. august kl. 16.30-19.00
Sted: Bowl´N Fun, Enghavevej 9, 7100 Vejle
Deltagere: Torben Rasmussen (TCR), Bente Christensen (BC), Lars Nielsen (LN)
Afbud: ingen
Dagsorden.

 Siden sidst/bordet rundt.
o LN ikke alverden at berette, har ikke modtaget noget materiale fra administration
eller FB bestyrelsen, siden repræsentantskabsmødet.
o LN meddelte at han fra i dag ikke længere har mulighed for at fortsætte i VEST udvalget af tidsmæssige årsager, i forbindelse med såvel job og privat. VEST trænger til nye
og friske øjne, og LN´s holdning er at, når han ikke kan levere 100 %, så er det bedre
at melde helt fra for en periode.
o LN VEST er fortsat ikke repræsenteret i forbundsbestyrelsen, da det ikke er lykkedes
at finde en formand, der vil påtage sig opgaven, at repræsentere VEST i det politiske
organ. Dette giver en skævvridning på indflydelsen, og det er derfor reelt også kun
via referater fra FB på nettet at vi lige nu modtager informationer.
o BC udtrykte stor frustration omkring budgetterne, og især hvordan de fremkommer.
idet hun ikke har den store indsigt i hvilke aktiviteter der ligger i det jyske, samt spillemåder og faconer, men det er aftalt at TCR briefer op på igangværende aktiviteter.
o Vi skal have fundet en løsning, hvor aktiviteterne bliver afsluttet hurtigere, og helst
samlet, så vi undgår at der er for lang ekspeditionstid, Den model vi har i dag, er for
langsomlig, da den udover den regionale godkendelsesprocedure, også skal forbi forbundskontoret og slutteligt DIF-systemet, det giver en stor risiko for at regninger bliver betalt for sent.
o TCR der har været afholdt 3 møder i tur-udvalget siden sidste møde i udvalg Vest, ref.
af disse møder kan ses på VEST’s hjemmeside
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 Info, Danmarks Bowling Forbund – eller nyt fra bestyrelsen
o LN ingen info modtaget fra hverken administrationen eller FB, til udvalget eller klubberne siden repræsentantskabsmødet, men normalt ville vi jo også primært skulle informeres via en VEST formand, som vi ikke har.
o BC har været i dialog med Jan Donde, omkring det fremsendte VEST budget, som allerede nu viser et lille underskud, som dog primært skyldes at VEST er blevet belastet
af Old Boys/Girls udgifter, men forbundet har dog opkrævet alle indtægter på 2015
regnskabet. Dette bliver muligvis ændret?, uden det dog i skrivende stund, er løst.
Jan Donde er i gang med at undersøge, og derfor mangler endelig afklaring til BC
o LN har fået et par mail henvendelser fra hhv. Torben V. Andersen og Hans Græsvig,
om han midlertidig ville overtage formandsposten i VEST, sideløbende med sekretærposten, hvilket dog pga. andre gøremål via hans job, er afvist.
o TCR har været indkald til det senest FB bestyrelsesmøde, da VEST-TUR udvalg havde
sat 1. division kvinder til at spille seks serier i stedet for fire, og man havde omdøbt
2. division, til Danmarksserien damer VEST. Disse dispositioner ønskede man fra FB´s
side ændret, da man ønsker rækkerne her, skal ens i ØST og VEST. Ændringer i 1. division er foretaget, og de involverede klubber har fået besked, navne ændringen af
2. division bibeholdes, da der her er tale om et 4-mands hold og ikke en division.

 Vest udvalgets sammensætning – Status formand/mfl.
o Som skrevet andetsteds, så er det VEST udvalget fortsat uden formand, og nu også
sekretær, udvalget har arbejdet på flere fronter, uden det dog er lykkedes at finde en
kandidat.
o Der blev drøftet nogle muligheder for intern rokade, men pt. består VEST udvalget af
Bente (økonomiansvarlig) og Torben (Aktivitetsudvalget VEST)
o Udvalget/BC undersøger muligheden for at finde en ny person som budgetansvarlig,
for så kan hun i stedet overtage sekretær posten, dette skal dog koordineres og godkendes af Jan Donde, idet udvalgspersonerne er udpeget, og ikke valgt.

 Nyt fra TUR-gruppen
o Gruppens sammensætning med aktivitetsansvarlig for de forskellige zoner fungere
rigtig godt, det er også disse personer der sørger for klubmøder rundt omkring, senest fire planlægningsmøder på lokalrækkerne, alle har været godt besøg, og der har
været god dialog med klubberne.
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o Old Boys/Girls stævnerne planlægges og afvikles i samarbejde med Nils Jensen &
Mimi.
o Der har desværre allerede været et par holdtrækninger i 3. division, begge klubber
fra Midt-Vest området, dette gør at rækken her er lidt tynd.
o TUR-udvalget har lavet en opgørelse på hvor meget VEST klubberne bidrager med af
indtægter til fælleskassen i Danmarks Bowling Union.
Det er især serieafgiften på 7,50, der med de mange hold, bliver det til hele 550.000
bare i serieafgifter. Herudover kommer de 106 klubbers licensbidrag.
VEST bidrager således med ca. en 1 million til fælleskassen!
Det virker umiddelbart som mange penge. VEST skal naturligvis bidrage til den fælles
drift af Dansk Bowling, men det er VEST udvalget opfattelse at man på det næstkommende repræsentantskabsmøde bør drøfte en væsentlig nedsættelse af serieafgifterne, så de står mål med de faktiske udgifter på bowlingportalen, den fælles kørselspulje, og de 50.000 kroner som FBs økonomiudvalg, har fastsat til aktiviteter i
VEST. Allerede nu ses der et frafald af hold i lokalrækkerne, flere klubber finder alternativer for de laveste rækker, og opretter egne stævneaktiviteter, lokalt i hallerne eller via firmasport og andre private initiativer, helt uden for DBwF.
Det vil på sigt udhule den etablerede turneringsform, som kører via bowlingportalen,
og dermed manglende indtægter til Danmarks Bowling Union.

 Nyt fra Økonomigruppen
o Intet udover det som allerede er nænt andre steder i referatet.

 Klubmøder – aktivitetsudvalg
o TCR, orienterede om at der på foranledning af Jan Donde, er blevet oprettet et Nord
aktivitetsteam, som har sammensat et Nord ungdomsstævne, bestående af en række
Nordjyske klubber, som ikke har tilmeldt hold i lokalrækkerne under den normale
turneringsform, under eliteniveau.
o

Der har været afholdt fire planlægningsmøder rundt om i Jylland, for via dialog med
klubberne at få planlagt de lokale rækker, som i år har haft nogle ændringer. Møderne har været godt besøgt, og givet en godt sammensætning, med stor hensyntagen til geografiske afstande.

Mødet slut kl. 19.10, næste møde afventer en afklaring på VEST udvalgets sammensætning.
TUR-gruppen, fortsætter deres aktiviteter og møder i eget fungerende udvalg, som på landsplan
også er repræsenteret i Turneringsudvalget under Charlotte Leen.
LN 28/8-2016
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