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Danmarks Bowling Forbund - Udvalgsmøde ØST
Tilstede:

Rødovre den 18. november 2015

Forbundsformand Torben V. Andersen (TVA)
Administrations- og udviklingschef Jan Donde (JD)
Der var desuden fremmødt 44 klubmandater samt gæster fra både KBU og SBwU

Dagsorden:
1. Repræsentanternes prøvelse
2.

Valg af en til to dirigenter

3.

Forhandlingsprotokol

4.

Beretning fra udvalgsledelsen

5.

Valg til udvalget
a. Udvalgsformand
b. Budgetansvarlig
c. Aktivitetskoordinator
d. Sekretær

6.

Valg/udpegning af udvalgsmedlemmer

7.

Eventuelt

TVA bød velkommet til det første udvalgsmøde under DBwF, og fortalte at formålet med mødet
var, at få besat diverse poster i ØST udvalget (det nuværende SBwU og KBU). TVA ser frem til
nogle spændende timer.
Ad. 1

Repræsentanternes prøvelse
JD konstaterer, at dette er det første møde i implementeringsprocessen – et
samarbejde mellem SBwU, KBU og DBwF.
JD fortsætter med, at dagsordenen er som lovene siger. Der er dog punkter vi
springer over fordi de ikke er aktuelle i den nuværende situation.
JD slutter med, at der i forbundet er tradition for, at man ikke råber mandaterne op
med navns nævnelse, men kan konstatere, at der er fremmødt 44 mandater ud af 69
mulige.

Ad. 2

Valg af en til do dirigenter
JD fortæller at forbundet foreslår Bente Hansen, som blev valgt som dirigent.
Bente Hansen takker for valget og kan konstatere at mødet er lovligt varslet. Med 44
mandater ud af 69 mandater er mødet beslutningsdygtigt.
Bente Hansen foreslår 2 stemmetællere (Anni Sørensen og Lise Mollerup Sørensen)
som blev valgt.
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Ad. 3

Forhandlingsprotokol
Dette punkt udgår

Ad. 4

Beretning fra udvalgsledelsen
Dette punkt udgår, men der gives i stedet en orientering om blandt andet den
geografiske placering af aktivitetsteams samt deres opgaver.
Lars Jacobsen (formand for KBU) fortæller om aktivitetsteam, som man arbejder med
i kredse og haller. Lovregulativ V opremser hvordan aktivitetsteamene arbejder.
Lars Jacobsen fortæller videre, at man fra KBU planlægger følgende:
 I januar afholder de nuværende kredse repræsentantskabsmøde – her vil man
forsøge at lave de nuværende kredse om til aktivitetsteam.
 Til forskel fra de nuværende kredse, så har de enkelte aktivitetsteam ingen
økonomi.

Ad. 5

Valg til udvalget
Udvalgsformand
Martin Guldager, BK Center (KBU) var eneste kandidat til posten, og blev valgt for en
periode af 2 år.
Budgetansvarlig
Leif Makholm, BK Triominos (KBU) var eneste kandidat til posten, og blev valgt for en
periode af 1 år.
Aktivitetskoordinator
Der var til denne post opstillet to kandidater:
 Tim Høst, Ravnsborg (SBwU)
 Michael Pedersen, CKC (KBU)
Michael Pedersen var på grund af kursus i Jylland ikke nået frem til mødet inden
valget, og havde ikke fremsendt en fuldmagt forinden.
Tim Høst blev derfor valgt uden modkandidat for en periode på 2 år.
Sekretær
Bente Makholm, BK Triominos (KBU) var eneste kandidat til posten, og blev valgt for
en periode af 1 år.

Ad. 6

Valg/udpegning af udvalgsmedlemmer
JD er glad for, at der var kandidater til posterne.
 MG er som formand medlem af forbundsbestyrelsen pr. 1/1 2016
 LM indtræder i forbundets budgetudvalg
 TH bliver medlem af landsaktivitetsudvalget
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JD fortsætter med, at lovgivningen åbner mulighed for, at der vælges eller udpeges
aktivitetsmedlemmer. Disse medlemmer kan udpeges senere – men det er vigtigt at
man ser på kompetencer/kemi mere end på geografi.
Der vil være behov for en senior-, en ungdoms- og en turneringsansvarlig.
Alle aktiviteter skal drives og udvikles, så klubberne mærker, at det giver mening.
Ad. 7

Eventuelt.
Martin Guldager takker for valget og glæder sig til at komme i gang. Gør opmærksom
på, at en aktivitetskoordinator ikke kan lave alt arbejdet alene. Der skal være folk til
at hjælpe – særligt vigtigt med ungdommen. Det er dem vi skal leve af fremover. Det
er ikke kun nok at lave aktiviteter for ”de gamle”.
Hvorfor nedlægge kredsene, de fungere fint, de skal bare have et andet navn.
Flemming Georg, VBI/Valby mener at de nuværende kredse kan byde ind med noget
– de har mange emner.
Susanne Halck, Sundby benytter lejligheden til en opfordring til Forbundet om at
bowlingskolen ikke placeres lige op til sommerferien.
Susanne Halck, Sundby stiller spørgsmål til KBUs nuværende formue – LJ svarer, at
det er noget vi kommer tilbage til i forbindelse med det repræsentantskabsmøde,
hvor KBU nedlægger sig selv.
Lars Jacobsen fortsætter med en opfordring til, at man skal være positive i denne
proces. Der sker ikke de store omvæltninger – ud over at kredsene får nyt navn.
Martin Guldager indskyder, at det er vigtigt, at kredsene ved deres
repræsentantskabsmøde vedtager en lovændring som bestemmer hvordan kredsenes
kassebeholdninger skal anvendes ved kredsenes opløsning – da kassebeholdningen
ellers overgår til unionen.
Jens Christian Hansen, LBC 2012 spørger ind til, hvad der sker med KBUs midler når
unionen nedlægges.
Lars Jacobsen fortæller, at der på KBUs repræsentantskabsmøde sidste år blev
ændret i opløsningsparagraffen, så en eventuel formue tilfalder en nyoprettet
forening der har til formål at fremme eller støtte bowlingsporten i det gamle KBU.
Torben V. Andersen gør opmærksom på, at forbundet overhovedet ikke er ude efter
unionernes penge. Disse skal blive i bowlingmiljøet – det er bowlernes penge.
Martin Guldager sluttede med en reklame for ESBC 2016 som afholdes i København i
2016 (uge 26). Der spilles i 4-5 haller, og vi forventer 1.000-1.200 deltagere.
Bo Rasmussen, Slagelse BC spørger ind til, om der ligger en arbejdsbeskrivelse til de
poster, der ikke blev besat, som kan tages med hjem til klubberne. Er sikker på, at
der kommer mange flere spørgsmål til næste år.
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JD er enig i, at der helt sikker vil komme flere spørgsmål hen ad vejen. Forbundet har
lavet en funktionsbeskrivelse for de 4 poster der er valgt. ØST og VEST ledelsen skal
herefter selv afgøre hvordan posterne under ledelsesniveauet besættes. Det er ikke
sikkert, at ØST og VEST vil arbejde på samme måde. Sæsonen 2015/16 er
implementeringsprocessen, og turneringen ledes stadig af KBU/SBwU. De ressourcer
der er valgt i dag, de skal stille og roligt ind i det nye, og der er ingen grund til at
være nervøs for, hvordan resten af sæsonen skal kører.
Da der ikke var flere kommentarer takkede dirigenten for god ro og orden.

Mødet sluttede: 19:42
Referent: Bente Makholm (sekretær i KBU)
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