Referat af Vest udvalgsmødet d. 20 maj 2017
I Lanes and Lounges, Tårnby
Repræsentanternes prøvelse.
Der var 32 stemmeberettigede, hvilket gjorde at mødet var beslutningsdygtigt.
Valg af 2 dirigenter.
Hans Græsvig valgt.
Forhandlingsprotokol.
Der er ingen.
Beretning fra udvalgsledelsen.
Den adspurgte person til turneringsudvalget, måtte takke nej da han havde sagt ja tak til en post i
DBwF for ungdommen.
Der var en ivrig snak omkring at proportionerne ikke var blevet godkendt inden 1 maj.
Hans Græsvig blev bedt om at tage med tilbage til bestyrelsen, at det ikke er i orden og at bestyrelsen er så arrogant at de proportioner skl skrives som en afhandling for at blive godkendt i FB.
Der blev opfordret til at klubberne læste proportionerne og at det var klubberne der stillede forslag,
dette kan bestyrelsen i vest ikke gøre.
Der blev ytret at hvis ikke det arbejde der var blevet lavet i forbindelse med 2,3 og 4 div herre ikke
blev godkendt, så skulle vest finde nye folk til disse poster.
Der var blevet indsendt 1 forslag rettidigt og det undrede forslagsstilleren at dette ikke var blevet
godkendt.
Hans Græsvig oplyste at proportionerne fra vest først var modtaget d. 18/4 og ikke som foreskrevet
senest d.1/4.
Allerede sidste år meldte DT udvalget ud at dameligaen ville blive ændret fra 10 til 8 hold, så dette
er vedtaget.
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Der var store roser til de personer der havde været omkring den nye struktur i forbindelse med 2,3
og 4 div i den nye sæson.
Man lytter ikke til formændene i klubberne, dette kunne FB lære noget af, de skal ikke være så arrogante.
Husk ikke at vælte høstakken, med mindre man er klar til at være en del af høstakken.
Man kunne stille et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse, men så skal man huske at være klar
til ar blive en del af en ny bestyrelse.
Der skal arbejdes for et bedre samarbejde.
Beretningen godkendt.
Valg til bestyrelsen.
Formand

Kurt Gaundorf

Valgt for 2 år.

Budgetansvarlig

Ole Guldager Jensen

Valgt for 1 år.

Aktivitetskoordinator

Torben Rasmussen

Valgt for 2 år

Sekretær

Bente Christensen

Valgt for 1 år.

Valg/udpegning af udvalgsmedlemmer.
Da der mangler 1 til at repræsenterer ungdommen, gav de tilstede værende turneringsudvalget
bemyndigelse til at finde en.
Evt.
Der blev snakket om de stillede forslag i rep mappen.
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