Til Vestudvalget

Sekretær: Bente Christensen
Aktivitetskoordinator: Torben Rasmussen
Budgetansvarlig: Ole Guldager Jensen
Fungerende formand: Hans Græsvig

Torsdag den 15. november kl. 17,00 Svalevej 5 Mønsted 8800 Viborg

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering
a. Nyt fra DBWF
b.
.
3. Organisatorisk
a. Status på årshjulet
b. Evaluering på undersøgelse af aktivitetsteams. (Bilag)
c. Hvordan kan Vest understøtte DBWF fælles mål?
d. Status på hjemmesiden.
e.
4. Økonomi
a. Budgetkontrol pr. 31.10.2018 (bilag)
b. Budget 2019 (bilag henvendelse fra BK Thisted)
5. Turnering 2018/2019
a. Henvendelse fra BK Dillen (bilag)
b. Henvendelse vedr. tilløb. Orienteringspunkt
c. Propositioner bilag
d. Dommerordning (Orienteringspunkt)
e.

6. Øvrige aktiviteter.
a. Mesterskaber (Bilag)
b. Stævner
7. Eventuelt.
8. Næste møde.
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Referat af Vest udvalgsmødet d.15. november 2018
Svalevej 5 Mønsted 8800 Viborg.

Deltager: Fungerende formand:
Budgetansvarlig:
Aktivitetskoordinator:
Sekretær:

Hans Græsvig, HG.
Ole G. Jensen, OJ.
Torben Rasmussen, TR.
Bente Christensen, BC.

AD1.
Under punkt 5a medtages en klage vedrørende en 4-mands open række.
AD 2.
Bestyrelsen har drøftet kommunikationsplatforme og kommunikationsstrategi.
Beslutning at der oprettes et kommunikationsudvalg gerne med personer med journalistisk baggrund. Stillingsopslag udarbejdes af administrationen.
Beslutning om at ændre hjemmesiden, så den fremstår mere brugervenlig. Skal være færdig inden
repræsentantskabsmødet.
Beslutning om at arbejde mere målrettet med Facebook.
Beslutning om at bestyrelsen laver en ”besøgsrunde” til klubberne.
Beslutning om at der ikke længere udleveres bluser til ejendom ved diverse matcher.
Beslutning om præmisserne for deltagelse i Wold Cup.
Beslutning om at 2 klubber kan gå sammen om at oprette ”fælleshold” i nogle af turneringerne.
Opslås som mulighed af DBwF-Vest og DBwF-Øst.
Nyt skema i ”Dommerens værktøjskasse” om indberetning af fejl og mangler ved baneforhold mm.
Der henvises til referatet fra bestyrelsens møder på hjemmesiden.
http://bowlingsport.dk/wp-content/uploads/etyrelsesmode-10.11.2018.pdf
AD 3a.
HG er tovholder på etablering af et årshjul for Vest-udvalget.
Alle indsender det de evt. har liggende til HG.
3b.
Den afsluttede undersøgelse omkring aktivitetsteam i hallerne blev gennemgået.
Der er 102 klubber i Vest.
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4 klubber har ingen mailadresse på formanden.
Der er kun kommet 12 tilbagemeldinger fra klubberne, og ud fra svarene ser det ud til der kun er
aktivitetsteam i én hal i Vest.
Det er udvalgets opfattelse, at virkeligheden er mere positiv end besvarelserne, idet det det fungerer fint med en aktivitetskoordinator i alle haller.
HG sender et skriv ud til klubberne omkring resultatet.
3c.
Vi skal aktivt vise at vi er anerkende og loyale, at alle valgte/udpegede i organisationen er ambassadører for DBwF i tale og handlinger. Der findes ikke ”os og dem”, vi er Danmarks Bowling Forbund.
3d.
For at fastslå, at Vest er ét område, fjernes Fyn og Jylland fra vestsiden og ændres til:
Ungdom. Senior. Old boys/girls.

AD 4a.
Budget pr. 31/10 blev gennemgået og der var ingen bemærkninger.
4b.
Uændret budget i 2019.
Vest giver ikke økonomisk tilskud til lokale aktivitetsteam ej heller kørselstilskud til deltagerne.
Dette er et tilbud, til de indbudte, som vil blive præciseret i næste indbydelse til arrangementet.
HG svarer Thisted.
AD 5a.
Der har været en dialog med klubben omkring tolkning af regler.
Det er vigtigt at læse alle felter på tilmelding blanketten.
Klubbens indsigelse med opkrævningen, er taget til efterretning og der sker en tilbagebetaling.
5a.
Drøftelse af regelfortolkningen af, om man kan tolke rækker i turneringen uden oprykning som
selvstændige turneringer.
Lovudvalget bliver anmodet om at gå ind i en konkret vurdering.
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5b.
Der henvises til det nye indberetningsskema i dommerens værktøjskasse, omkring fejl og mangler.
5c.
I tilmeldingen gives der 3,div. herrer en mulighed for at vælge, om man vil spille i en række med
samme format som i 2. div. eller mulighed for at spille 6 mand om en pult.
Rækkerne sidestilles i forbindelse med op/nedrykning. Afstande kan komme til at betyde noget.
Der skal være min. 5 hold for at oprette en række.
Klubber med ungdomshold, skal have mulighed for at 2 klubber kan danne fælles hold.
Der laves fælles proportioner for sammenlægningen.
Blandede klubhold kan ikke stille op i en række, hvor den ene eller begge klubber i forvejen spiller.
Der oprettes en ny række: 6-mands uden oprykning.
På ungdoms siden afventer man en tilbagemelding fra Børne/unge sporet.
De øvrige proportioner blev gennemgået.
AD 6a+b.
Det blev besluttet at der fremover kun bliver afholdt vest mesterskaber.
Denne beslutning gælder også for ungdommen.
Der vil blive et vest mesterskab i trio.
Hvis Fyn ønsker at afholde det de kalder (FM/regionalstævner), skal disse ligge i weekenden efter
vest mesterskaberne.
Dette gælder i alle discipliner.
Der opkræves et gebyr på 250 kr. pr. godkendelse.
Snittællende stævnerne vil blive lagt på Bowling portalen og blive sendt til klubberne.
Ikke snittællende stævner pålægges et mindre gebyr, såfremt man ønsker administrativ medvirken
til udsendelse af indbydelse mm.

AD. 8.
Næste møde d. 14 februar 2019 i Viborg.
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