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Repræsentantskabsmødet 25. maj 2019 
Uofficiel ultrakort light orientering 
 
 
 
 
 
! Repræsentanternes prøvelse 
 55 mandater ud af max 162 mandater. 
 Repræsentantskabet var beslutningsdygtigt 
 
2 Valg af dirigenter 
 Steen Andersen og Bente Hansen valgt 
 
3 Forhandlingsprotokol 
 Godkendt 
 
4 Beretninger 
 Alle beretninger godkendt 
 
 Orientering fra den sportslige organisation og børn/unge gruppen 
 Godkendt 
 
5 Regnskab 2018 
 Godkendt 
 
6 Forslag 
  

• Fremover kan forbundet optage medlemsklubber uden krav om licens 

• Fremover skal en klub bestå af minimum 10 medlemmer for at blive optaget 

• Klubber der er optaget pr. 1. februar 2019 fratages ikke deres tale -og 
stemmeret, selvom de er, eller kommer, under 10 medlemmer 

• Alle medlemsklubber har én repræsentant med tale -og stemmeret 

• Alle medlemsklubber med indløst licens har for hvert interval af 25 licenser, 
yderligere 2 mandater med tale -og stemmeret 

• Fremover udstedes kun fysiske medlems (licens) kort til dommere. Atleter 
kan endvidere købe fysisk kort, hvis det ønskes 

• Fremover har Øst og Vest udvalgenes ledelser kompetence til at behandle 
administrative disciplinære afgørelser på vegne af disciplinærudvalget. Af-
gørelserne skal meddeles disciplinærudvalget der kan foretage ændringer i 
afgørelsen, såfremt de er i uoverensstemmelser med forbundets love, lov-
regulativer, bestemmelser, spilleregler m.v. 

• Med undtagelse for Danmarksturneringens første niveau (liga og 1. divisi-
on), og landspokalturneringen, er det tilladt damer at deltage på et herrehold 
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eller herrer at deltage på et damehold, hvis dette specifikt fremgår f proposi-
tionerne for den enkelte turnering. 
 
Et tilmeldt herrehold eller damehold skal dog bestå af mindst 50% atleter fra 
de pågældende køn. 

 

• Ansøgning om godkendelse af et dansk stævne, skal ske senest to uger in-
den udsendelsen af invitation til stævnet (tidligere var det seks uger) 

• Der er indstiftet en 10 års og en 25 års ledernål, der kan tildeles personer, 
der har ydet en indsats som frivillig leder i klubber, tidligere kredse, tidligere 
unioner, aktivitetsteams eller forbundet. 

• Scoretavlen skal fremover opbevares i mindst 8 uger efter sæsonafslutnin-
gen. 

• Ungdomsturneringer: 
En mikropusling kan deltage i mirkopuslinge, puslinge junior og ynglinge-
rækker. 
En pusling kan deltage i puslinge, junior og ynglingerækker 
En junior kan deltage i junior og ynglingerækker 
En yngling kan deltage i ynglingerækker 

• En ungdomsatlet der deltager på et turneringshold i seniorturneringen, kan 
fremover godt vende tilbage og spille i ungdomsturneringen i den pågæl-
dende sæson. 

 
7 Revideret budget 2019 med overskud på 150.000 
 Godkendt 
 
 Fastsættelse af foreningskontingent pr. 01.01.2010 
 500.- i grundkontingent samt yderligere 500.- for hver 25 licenser: 
 1-25, 26-50, 51-75, osv. 
 
 Fastsættelse af licensgebyr (uændret) 
 Prisen er 250.- for alle aldersgrupper. 

Prisen er 125.- for en førstegangslicens for seniorer. Førstegangslicens er gra-
tis for ungdom. 
 
Fastsættelse af tilmeldingsgebyr 
6 mandshold 6 serier  2.800.- 
6 mandshold 4 serier  1.800.- 
4 mandshold  1.100.- 
3 mandshold ude/hjemme & pulje    800.- 
3 mandshold mix Øst     400.- 
Landspokalturneringen *    250.- Inklusive første runde.  
Øst Cup**      150.- Inklusive første runde. 
Jysk/Fynsk turnering ***                        150.- Inklusive første runde.  
 

 



 
 

 

 
                                                                                                                                                 Idrættens Hus 
                                                                                                                 Brøndby stadion 20 . 2605 Brøndby 
                                                                                                                                    kontor@bowlingsport.dk 
                                                                                                                                         www.bowlingsport.dk 

 

* Herefter 50.- pr. kamp 
** Herefter 30.- pr. kamp  
*** Herefter 10.- pr. puljekamp 

 
Der betales ikke tilmeldingsgebyr i forbindelse ,ed Old boys/girls stævner i Øst 
og Vest eller til ungdomsturnering 

 
Budget 2020 med overskud på 275.000  
Godkendt 

 
Budgetprognose 2021 med overskud på 100.000 
Godkendt 
 
Valg 
Næstformand Hans Græsvis genvalgt for 2 år 
Bestyrelsesmedlem Ole Kristensen genvalgt for 2 år 
 
Bente Hansen og Margit Bangsø genvalgt for 2 år til Ordensudvalget 
Niels Ærboe genvalgt 1 år som suppleant til Ordensudvalget 
 
Kim T Andersen genvalgt som leder af DM-udvalget for 2 år 
Leif Makholm ny leder af Lovudvalget. Valgt for 1 år. 
 
Flemming Himmelstrup og Lone Hjelmeborn genvalgt som kritiske revisorer for 
1 år. 
 
Ebbe Dauer genvalgt som suppleant for de kritiske revisorer for 1 år 
 
Næste ordinære repræsentantskabsmøder 
Afholdes den 21. marts 2020 og 20. marts 2021 
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