Udvalgsmøde ØST
den 26. maj 2018 kl. 10:30 – 12:30
Fredericia Idrætscenter

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 Michael Pedersen
d. Sekretær Bente Makholm

villig til genvalg for 2 år
på valg i ulige år
villig til valg for 2 år
villig til genvalg for 1 år

Følgende klubber var repræsenteret ved mødet:
BK Center (2 mandater)
BK Hook (1 mandat)
BK Sisu (1 mandat)
BK Keglerne (1 mandat)
KBK 1940 (1 mandat)
Pin-Crackers (1 mandat)
Viking Rønne (1 mandat)
Team Millennium (1 mandat)
CKC (1 mandat)
Sporvejene BK (1 mandat)
Slagelse Bowling Club (1 mandat)
Fakseladeplads Bowling Team (1 mandat)
Ravnsborg (2 mandater)
BK Næstved (1 mandat)

Udvalgsformand Martin Guldager bød alle klubrepræsentanter velkommen til dette års udvalgsmøde

Ad 1.Repræsentanternes prøvelse
Budgetansvarlig Leif Makholm gennemførte repræsentanternes prøvelse, som viste at der var fremmødt 19 stemmer ud af 63 mandater – hvilket vil sige at udvalgsmødet var beslutningsdygtigt.

Ad 2.Valg af en til to dirigenter
ØST udvalget foreslår Jan Donde som dirigent, og Jan bliver valgt uden modkanDBwF- Øst
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didater.
Dirigent Jan Donde takker for valget og lover at han vil leve op til den tillid, der er
vist ham. Det er anden gang i historien at der afholdes et udvalgsmøde i ØST, og
vi håber at alle er klogere end sidste år.
Herefter bliver dagsordenen kort gennemgået hvorefter Jan kan konstatere at mødet afholdes som lovene foreskriver.
Alle talere bedes komme op foran i lokalet, og præsentere sig selv med navn og
klubtilhørsforhold.

Ad 3.Forhandlingsprotokol
Dirigent Jan Donde har konstateret, at der ligger referater fra udvalgsledelsens
møder på hjemmesiden. Referatet af sidste års udvalgsmøde er blevet udleveret
ved indtjekning.
Forhandlingsprotokollen blev herefter godkendt.

Ad 4.Beretning fra udvalgsledelsen
Udvalgsledelsen har udsendt en skriftlig beretning.
Udvalgsformand Martin Guldager har følgende tilføjelser til denne beretning:
DBwF har indkaldt de forskellige aktivitetsteam til en ”snak” (i ØST var dette planlagt til på mandag). Desværre er der kun 5 tilmeldinger på landsplan – og heraf 2
tilmeldinger fra ØST. Derfor er arrangementet blevet aflyst. Martin giver udtryk for
sin skuffelse over antallet af tilmeldte.
Martin gør opmærksom på GDPR som er trådt i kraft. Martin håber at alle klubber
har persondataregulativet på plads. Der er udsendt en formular fra DIF/DGI, som
kan bruges for at få det på plads. Martin tilbyder sin hjælp til de klubber der føler de
har behov for det. Reglerne gælder for alle – også små klubber som os.
Dirigent Jan Donde konstaterer, at der i den mundtlige beretning specielt er 2 temaer:
• Aktivitetsteam
• Persondataforordningen
Beretningen er herefter åben for debat og indlæg.
Bo Rasmussen, Slagelse Bowling Club har i referatet fra sidste år læst, at medaljeoverrækkelsen ikke gik så godt. Fra denne sæson savner et ungdomshold fra
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Slagelse deres medaljer. Bo gav udtryk for, at hvis vi skal fastholde de unge mennesker, så skal de have deres medaljer – og have lov til at beholde dem. Mener at
det er sørgeligt at man fratager de unge mennesker de medaljer som de lige har
fået – fordi de rigtige ikke var på plads. Bo ønsker ØST udvalgets aktivitetsfolk
bedre held næste år.
Aktivitetskoordinator Michael Pedersen fortæller, at han specielt er ked af problemet med medaljer til ungdommen. Michael fortæller, at de omtalte medaljer lå
hjemme hos ham, der var ved en fejltagelse byttet rundt på to sæt medaljer. Michael fortæller desuden, at han har de rigtige medaljer med i dag. Michael mener
det var bedre de lånte et sæt medaljer ved overrækkelsen, så der kunne blive taget
billeder.
Birger Kruse, Viking Rønne undrer sig over turneringsafviklingen. Hans hold spillede den sidste kamp tilbage i marts måned. Indtil da, havde de spillet i 7 weekender
efter hinanden. Spørger ind til, om det også fremover bliver sådan, at turneringen
skal afvikles på så kort tid – spilleren ser gerne, at sæsonens turneringskampe
strækker sig over længere tid.
Per Bak Nielsen, BK Hook er enig i indlægget fra Viking Rønne. Også Hook blev
meget hurtigt færdig med turneringen. Per ser gerne, at alle hold har spillet lige
mange kampe igennem turneringen, da det ellers er svært holde styr på, hvordan
man rent resultatmæssigt ligger i turneringen.
Per fortæller, at han tidligere har spurgt ind til muligheden for 4-mands damehold.
Kan ikke se, at dette bliver en mulighed for den kommende sæson – spørger ind til,
om det er noget man har haft med i overvejelserne for den kommende sæson.
Pernille Hyldekrog, Pin-Crackers har også en kommentar til turneringsplanlægningen. Vil opfordre til, at i hvert fald den sidste kamp spilles på nogenlunde samme
tidspunkt, så man ikke skal vente til om aftenen inden resultatet af en række / serie
foreligger.
Bo Rasmussen, Slagelse Bowling Club kan tilslutte sig de tidligere indlæg. Opfordrer desuden til, at man ved turneringsplanlægningen ser på ferieuger (f.eks. uge
42). Det var måske muligt at trække turneringen længere hvis man friholdt efterårsferie og vinterferie.
Aktivitetskoordinator Michael Pedersen er klar over, at der er meget rent planlægningsmæssigt som ikke har fungeret i denne sæson. Man har udvidet staben med
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yderligere 2 personer, og håber det hjælper fremadrettet.
I den kommende sæson starter turneringen op den 5/9 2018,og sidste kamp spilles
den 12/5 2019. Fordelingen af tid i de forskellige haller er aftalt med de andre unioner. Placering af mesterskaber er ligeledes på plads.
Det er besluttet at dele sæsonen op på en lidt anden måde end tidligere. Hvis der
på en sæson skal spilles 14 kampe – så er tanken at de 7 første kampe afvikles inden udgangen af januar og de 7 sidste kampe afvikles fra februar og resten af sæsonen. Vi forsøger desuden, at de enkelte kampe afvikles i runder.
Med hensyn til efterårsferien, så kan vi ikke garantere, at vi ikke rammer weekenden mellem uge 41 og 42.
Med hensyn til vinterferien, så falder denne forskelligt i de enkelte kommuner (fordelt over uge 6, 7 og 8). Det vil være rigtig svært ikke at ramme weekender i forbindelse med disse uger.
Vi håber på en længere turnering i den kommende sæson. Vi håber turneringen
”sidder lige i skabet” når vi åbner for bowlingportalen den 1/8 2018.
Michael erkender, at ønsket om 4-mands damehold ”er smuttet”. Vi tager dette ønske med til sæsonen 2019/20.
Udvalgsformand Martin Guldager ønsker en tilkendegivelse fra klubberne om de
ønsker 4-mands damehold. Hvis man indfører 4-mandshold, vil kampen have en
anden varighed end de øvrige kampe – hvilket kan give udfordringer.
Derfor – skriv til ØST udvalget hvad I ønsker.
Per Bak Nielsen, BK Hook gør opmærksom på, at deres forslag går på, at damerne
fortsat skal spille 4 serier – også selv om de ændres til 4 mandshold.
Budgetansvarlig Leif Makholm fortæller, at hvis et af de forsalg der skal behandles
på et senere tidspunkt, bliver vedtaget, så skal repræsentantskabsmøderne fremover afvikles i marts – hvilket giver bedre tid til eventuelle ændringer af turneringen.
Dirigent Jan Donde samler op på diskussionen:
•
•

Der bliver taget action på ønsket om 4-mandshold
Turneringen strækker sig over længere tid
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•

Der kommer flere folk ind til hjælp ved planlægningen af ØST turneringen
(det vil sige, mere kvalitet i turneringsplanlægningen).

Birger Kruse, Viking Rønne gør opmærksom på, at der generelt er et ønske om, at
sidste kamp afvikles på samme tidspunkt.
Aktivitetskoordinator Michael Pedersen er klar over, at der har været problemer
med 1. division damer – og lover at det ikke sker igen. Hvis vi ser på sammensætningen af hold, så kan vi måske placere dem i samme hal eller i hvert fald på
samme tidspunkt. Det vil sige, at vi planlægger den sidste runde som det første.
Linda Jørgensen, KBK1940 er enig i, at der har været fejl og mangler i sæsonen,
men roser Michael for, at han gør det godt, og lytter når klubberne kontakter ham
Forsamlingen klappede efter dette indslag – i sig selv en ros til aktivitetskoordinatoren.
Beretningen er herefter enstemmig godkendt.

Dagens TEMA: Debat om damers deltagelse på herrehold
Udvalgsformand Martin Guldager har modtaget en henvendelse fra en klub omkring damer som spiller på herrehold. Det skal bemærkes, at henvendelsen er
kommet fra en klub, som ikke ønsker at spille mod / med damer.
Martin havde håbet, at klubben som løftede problemet var til stede i dag – men det
er de ikke.
Pernille Hyldekrog, Pin-crackers undrer sig – hvorfor må der ikke være damer på et
herrehold.
Udvalgsformand Martin Guldager fortæller at det ikke er noget vi kan bestemme,
men der er altså spillere, der gerne vil have rene herrehold.
Morten Poulsen, BK Næstved mener at herrehold er forbeholdt herrer. De har været ude for, at der pludselig mødte damer op – og deres klub måtte aflyse den første kamp fordi de ikke kunne stille med et rent herrehold. Morten gør opmærksom
på, at det ikke er et problem for ham, men det skal stå i propositionerne.
Aktivitetskoordinator Michael Pedersen så gerne rene herrehold, men BestemmelDBwF- Øst
Sekretær Bente Makholm
Oest-sekretar@bowlingsport.dk
www.bowlingsport.dk
24-08-2018 16:49 / BM

Side 5

ser for forbundets turneringer tillader, at der kan være damer på et herrehold. Hvis
der skal ændres noget, så skal det ændres i forbundets regler.
Gert Nielsen, BK Sisu ser ikke problemet. Hvorfor beslutter man ikke, at alt under
divisionerne kan være blandet hold. Man kan ikke lempe reglerne, men man altid
stramme reglerne.
For mig er det OK om det er rene damehold eller herrehold.
Per Bak Nielsen, BK Hook mener at det efter forbundets regler ikke er tilladt med
forskelligt køn på holdene i ligaen og i 1. division – hvorimod der er tilladt i 2. division.
Det kræver en vedtægtsændring, hvis der ikke må spille damer på et herrehold.
Per gør opmærksom på, at han ikke har problemer med damer på et herrehold.
Udvalgsformand Martin Guldager bekræfter, at niveau 1 (Liga og 1. division) skal
være rene enten herrehold eller damehold. Niveau 2 (fra 2. division) må godt have
damer på et herrehold – hvilket også er tilfældet med de underliggende hold. Vi får
i ØST ikke lov til at gå ud over reglerne i Danmarks Bowling Forbund. Vi har i ØST
forsøgt at ændre en lille detalje – og har fået de pågældende propositioner retur.
Vores propositioner skal stemme fuldstændigt overens med forbundets love og
regler.
Martin kan se problemet, og at man så lige så godt kan spille Mix. Martin har foreslået klubben, at de selv kan vælge, at der ikke må spille damer på klubbens herrehold.

Ad 4 Valg til udvalg
Udvalgsformand Martin Guldager blev genvalgt for 2 år
Aktivitetskoordinator Michael Pedersen blev valgt for 2 år
Sekretær Bente Makholm blev genvalgt for 1 år

Ad 5 Eventuelt
Pernille Hyldekrog, Pin-Crackers har et lille spørgsmål til aktivitetskoordinatoren
om udvalget dækker både senior og ungdom.
Aktivitetskoordinator Michael Pedersen svarer JA
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Dirigent Jan Donde fortæller om DIF’s fordelingspulje – som også vil blive taget op
i løbet af eftermiddagen.
Alle klubber har modtaget information om den nye foreningspulje – gå i tænkeboks
– har din klub mulighed for at søge midler.
Der kan nu komme penge tili klubberne fra spillehallerne – dette er en ændring.
Slots- og Kulturstyrelsen vil modtage 45 millioner om året (og en del af dette beløb
får DIF klubber mulighed for at søge som tilskud). Gå ind og registrer din klub på:
www.medlemstal.dk
Det er fjollet ikke at prøve denne mulighed. Der er en række forslag til, hvad man
kan søge til:
•
•

Alt hvad der har udviklingsrelevant
Kompetence løft til ledere og atleter

Ansøgningen findes på www.medlemstal.dk – og den er nem at gå til. Gør din klub
den tjeneste og se, om der er noget du kan blive inspireret til at søge.
Midler bliver fordelt i 3 puljer (hver med 15 millioner kr.) – ved de tungere niveauer
skal der være et mål (kan være handicapidræt).
Linda Jørgensen, KBK1940 fortæller om, at hendes klub tjener penge ved forskellige løb, hvor klubbens medlemmer står vagt. KBK1940 har tjent mange penge på
den måde. Vi får 100 kr. i timen – eneste krav er, at man er fyldt 16 år. Kontakt
SPARTA, hvis det er noget for din klub.
Udvalgsformand Martin Guldager kommenterer til Jan Donde, at der er 2 krav der
skal være opfyldt for at man kan søge DIF’s foreningspulje:
•
•

- klubben skal have et CVR nummer
- klubben skal have en NemKonto.

Det er for mange klubber et problem, da bankerne tager penge for at oprette en
sådan konto. Der er vist kun en enkelt bank der gør det gratis.
Dirigent Jan Donde bekræfter hvad Martin siger.

Annette Hansen, Ravnsborg er ked af, at der er et ØST arrangement samtid med
et YET (Youth Euro Trophy ) i Irland. Er det ikke muligt at bytte om på ungdom og
DBwF- Øst
Sekretær Bente Makholm
Oest-sekretar@bowlingsport.dk
www.bowlingsport.dk
24-08-2018 16:49 / BM

Side 7

senior.
Aktivitetskoordinator Michael Pedersen vil gerne vente med at svare – det skal
undersøges først. Der er nogle følger, som der skal tages højde for.

Udvalgsformand Martin Guldager takker alle som er kommet – og på gensyn næste år.

Der er frokost kl. 12:30

Mødet sluttede kl. 11:20

Referent: Bente Makholm 26. maj 2018
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