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Den elektroniske repræsentantskabsmappe
Det er let at manøvrere i den elektroniske repræsentantskabsmappe. Klik på det enkelte
punkt i indholdsfortegnelsen eller dagsordenen for at ”springe” til det ønskede afsnit eller kapitel i repræsentantskabsmappen.
”Spring” tilbage til indholdsfortegnelsen eller dagsordenen.
Det er muligt at vende tilbage til både indholdsfortegnelsen eller dagsordenen fra en hvilken
som helst side i repræsentantskabsmappen.
Klik på teksten ”Danmarks Bowling Forbund” i sidefoden for at vende tilbage til indholdsfortegnelsen.
Klik på teksten ”Repræsentantskabsmøde 2022” i sidefoden for at vende tilbage til dagsordenen.
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Man skal bruge sin taletid,
man skal bruge sin levetid,
prøve at revolutionere det,
man synes er forkert.
Og det gør man ikke ved bare
at sidde der hjemme og blive sur
på internettet!
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Indkaldelse
Brøndby, den 16. februar 2022

Til Danmarks Bowling Forbunds
repræsentantskab

I henhold til Forbundets love § 7, indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde
Lørdag den 19. marts 2022
Scandic
Hvidkærvej 25
5250 Odense
Repræsentantskabsmødet påbegyndes umiddelbart efter udvalgsmøderne i Øst og Vest. Forventet opstart på repræsentantskabsmødet kl. 11.30. Udvalgsmøderne afholdes samme sted
kl. 10.00 til ca. 11.15
Der serveres morgenmad fra kl. 09.00 og frokost kl. 13.00 for mandater og gæster, der har
bestilt forplejning.
Forplejning

Forplejning skal bestilles. Der betales ikke for forplejning.
Transport

DBwF yder tilskud til transporten jf. tidligere skrivelse til repræsentantskabet.
Tilmelding

Af praktiske årsager imødeses tilmelding til årsmøderne i DBwF Vest og DBwF Øst, samt repræsentantskabsmødet.
Tilmelding, bestilling og af forplejning gennemføres på Bowlingsport.dk senest 4. marts 2022.

Vel mødt lørdag den 19. marts 2021 i Odense.
Danmarks Bowling Forbund
Bestyrelsen

6

Danmarks Bowling Forbunds

Program
Kl. 09.00 – 09.45

Morgenmad (hvis forudbestilt), og registrering af mandater

Kl. 10.00 – 11.15

Årsmøder i DBwF Vest og DBwF Øst

Kl. 11.30

Velkomst, DBwF repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabsmødet påbegyndes i henhold til dagsorden

Kl. 13.00 – 13.45

Frokostpause (hvis forudbestilt)

Kl. 13.45

Repræsentantskabsmødet fortsætter

Kl. 15.00 – 15.15

Kaffepause

Kl. 16.30

Mødet forventes afsluttet

Repræsentantskabsmøde 2022
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Dagsorden
1.

Repræsentanternes prøvelse.

2.

Valg af én til to dirigenter.

3.

Forhandlingsprotokol.

4.

Beretninger fra:
Bestyrelsen.

4.2.

Forbundets faste udvalg.

5.

Regnskab for 2021.

6.

Forslag.

7.

8.
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4.1.

6.1.

Redaktionelle ændringer.

6.2.

Modtagne forslag.

Budget:
7.1.

Fastsættelse tilmeldingsafgift og/eller serieafgift.

7.2.

Revideret budget for 2022.

7.3.

Fastsættelse af klubkontingent.

7.4.

Fastsættelse af licensgebyr.

7.5.

Forslag til budget for de kommende to regnskabsår.

Valg til:
8.1.

Bestyrelsen.

8.2.

Ordensudvalget.

8.3.

Udvalgsformænd.

9.

Valg af revision og kritisk revision.

10.

Fastsættelse af næste ordinære mødedato.

11.

Eventuelt.
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Repræsentanternes prøvelse
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1.1
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Foreløbig fordeling af klubstemmer 2022

Klubnummer

Klubnavn

10012035
10012045
10012054
10012081
10013012
10013021
10013028
10013034
10013036
10013042
10013052
10013069
10013070
10013072
10013073
10014002
10014004
10014011
10014018
10014022
10014023
10014025
10014029
10014049
10014053
10014054
10015009
10015044
10016003
10016016
10016040
10017001
10017013
10017017
10017027
10017039
10017050
10018006
10018030
10020060
10031070

S.A.S
Sundby
VBI/Valby
BK Magic Striker
Center
BK Hook
LK Bowling
BK Sisu
BK Starlet
BK Keglerne
Ellipsen
Smut 79
Triominos
De Glade Bowlere
The Frogs
BK Grøndal
GVB77
Brh. Sport 66
H.B.K.
Joker
Jackpot
KBK 1940
Pin-Crackers
Eagle BC
BK Døvania
Team 8
BBK 95
Viking Bowlers, Rønne
Familie Bowl
GBK
Søborg BK
Team Millennium
CKC
IF32 Bowling
BK Old Stars
Sporvejene BK
Politiet IF
BK Rolling Stones
Partner 2009
Ballerup BK
Isefjord Bowling Club

Antal licenser
81
10
9
11
55
19
10
41
4
23
44
10
14
0
0
14
23
6
11
23
12
21
33
10
0
0
30
11
14
23
18
8
14
25
16
13
40
27
12
9
16

Antal
klubstemmer
9
3
3
3
7
3
3
5
1
3
5
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
5
3
1
1
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
3
3
3
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Klubnummer

Klubnavn

10031071
10033064
10035036
10036041
10038077
10044076
10044088
10045054
10045058
10045072
10046078
10047066
10047067
10048046
10049097
10049098
10051101
10051103
10051106
10051113
10051119
10051120
10051204
10051205
10051207
10051301
10051501
10051601
10051801
10051901
10052102
10052201
10052202
10052301
10052401
10061101
10061105
10061106
10061201
10061203
10061205
10061206
10061401
10061403

Holbæk Bowling Club
Slagelse Bowling Club
FBK 2000
Allerød BC
BK Roar
Haslev BK
Moskito
LBC 2012
Køge 75
Ravnsborg
Young-Stars
BK Næstved
Suså Bowling Club
S.Ø.B.
Nakskov BK 97
BK Bison
BKC Aalborg
BK Nordkraft
Stenhuset
LBC
Five O´Clock
BK Break Out
Stars & Strikes
SIF-bowling
BC Royal
Hjørring BC
BK Skawbo
HIK-bowling
ACH Løkken
BK Himmerland
SFFb-Sæby
BBKL
BK Outsiders
BK 98
Hirtshals BK
Fight
Lucky
HUK 96
BK Viborg
ST
Jum-Jum 76
Forlæns-Baglæns
HBC
BK Flap
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Antal licenser
10
24
33
18
18
0
6
26
32
64
7
23
9
13
21
9
18
11
65
38
9
5
0
2
22
26
17
28
12
10
11
13
25
0
0
32
47
9
31
44
0
0
17
14

Antal
mer

klubstem3
3
5
3
3
1
3
5
5
7
3
3
3
3
3
3
3
3
7
5
3
3
1
1
3
5
3
5
3
3
3
3
3
1
1
5
5
3
5
5
1
1
3
3
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Klubnummer

Klubnavn

10061703
10061801
10061901
10062401
10062601
10062701
10062801
10063101
10071101
10071102
10071201
10071202
10071203
10071205
10071207
10071301
10071401
10071501
10071701
10071901
10072202
10072502
10072601
10081101
10081102
10081103
10081104
10081105
10081401
10081501
10081503
10081601
10081701
10081801
10081901
10082201
10082302
10082501
10082601
10083201
10083401
10083701
10083801
10090001

Split
BK Skive
Skjern BC
BK Lidenlund
Morsø BC
Limfjordsbowlerne
BK Tarm
Beach Bowl
BKL Centrum
Team Aarhus
BK Viking
Amici
Århus Sporveje
BK Viby
BK Vietnam
RBK 90
Silkeborg Bowling Team
Puds
Pletskud
Djurs Bowleren
Ebeltrillerne
BK Turkey
FBK Hammel
KBC 78
Trekanten KIF
ABC
4-Kanten
BK OZ
Enghaven
Horsens Bowling Klub 91
Stars and Strikes
ØBwK
BK Vestenvinden
BK Pletten
BK Dillen
Grindsted BK
Sønderborg Bowlingklub 2015
Hertugen 92
BK Sydvesten
Sydjysk Bowlingteam
Varde BK
Skærbæk Bowling
GR Bowling
Brasilia

Antal licenser
16
29
6
8
6
0
27
12
10
28
15
20
12
5
6
40
20
25
7
11
7
0
16
12
85
7
17
0
34
14
36
7
18
32
3
0
40
7
20
50
12
5
15
29

Antal
mer

klubstem3
5
3
3
3
1
5
3
3
5
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
1
3
3
9
3
3
1
5
3
5
3
3
5
1
1
5
3
3
5
3
3
3
5
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Klubnummer

Klubnavn

10090002
10090004
10090005
10090007
10090008
10090010
10090011
10090012
10090014
10090017
10090019
10090021
10090022
10090025
10090026
10090027

BK Nordfyn
ØBwK.
B.C.M.
Svendborg BK
Tårnets Bowling Club
P.E.B.
Smut
BK City Bowling
Tenpins 94
Assens BC
Ærøskøbing idræts klub
Skårup Bowling
NIF
BKM 2002
M.B.K 07
BK Ymer

Total
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Antal licenser

Antal
mer

klubstem-

10
7
23
8
25
19
38
17
0
22
7
14
12
23
24
0

3
3
3
3
3
3
5
3
1
3
3
3
3
3
3
1

2605

475
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Valg af dirigenter

Valg af dirigenter
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2.1

Valg af én til to dirigenter
Bestyrelsen foreslår valg af følgende dirigenter:
•

16

Steen Andersen
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3.

Forhandlingsprotokol

Forhandlingsprotokol
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3.1

Forhandlingsprotokol repræsentantskabsmøde 7. august 2021
Formand Torben V. Andersen bød velkommen med enkelte praktiske bemærkninger og
nævnte bl.a., at der på grund af strømnedbrud i nat var problemer med alt AV-udstyr, hvorfor
der ikke var nogen projekter på. Alt foregår fra talerstolen.
1. Repræsentanternes prøvelse
Fordeling af klubstemmer. Antal klubstemmer kan pr. 1. februar opgøres til 514 stemmer. En
nærmere gennemgang af data i Bowlingportalen har afdækket, at otte klubber, er opløst gennem de sidste par år. Klubstemmerne skal derfor reduceres med 14 stemmer, så der er 500
stemmer i alt.
Martin Guldager overtog herefter prøvelsen. Martin bekræftede, at vi som nævnt kan være
500. Vi er i dag 129 klubstemmer til stede, hvilket giver en procent på 25,8. Repræsentantskabsmødet er derfor vi er beslutningsdygtigt.
Der er i alt 51 personer til stede, hvoraf 16 er gæster og 35 repræsentanter fra klubberne.
2. Valg af en til to dirigenter
Steen Andersen blev valgt som dirigent.
COVID-19 gjorde det umuligt at holde repræsentantskabsmødet i marts efter vedtægterne.
Dette repræsentantskabsmøde er indkaldt med mere end 4 ugers varsel, jf. vedtægterne. Det
fremmødte klubrepræsentanter repræsentere mere end 25 % af de 500 klubstemmer.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabet var rettidigt og lovligt
indkaldt samt beslutningsdygtigt.
Der blev ikke valgt stemmetæller, da repræsentantskabet bruger stemmebrikker (elektronisk
afstemning) Valg af stemmetællere bliver taget op, hvis teknikken svigter.
Stemmebrikken bruges således:
•
•
•

For/ja
Imod/nej
Blank Hverken for eller imod

Dette vil gælde under hele repræsentantskabet.
Der var en prøveafstemning af udstyr.
Referent: Marianne Ipsen, IKC
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3. Forhandlingsprotokol
Der var ingen bemærkninger til beslutningsreferatet fra repræsentantskabsmødet den 8. august 2020.
Beslutningsreferatet blev enstemmigt godkendt.
4. Beretninger
4.1

Bestyrelsen v/formand Torben V. Andersen

18 måneder skulle der gå før vi igen var klar. Formanden beklagede at tingene måske
ikke gik så hurtigt og nemt, som man kunne ønske. Henviste i øvrigt til den fremsendte beretning.
Kommentarer/debat til bestyrelsens beretning:

S.A.S. Stig Agerbo: Kommenterede på beretningen og nævnte, at der ikke blev sendt
meget ud – og spurgte ind til kommunikationsudvalget som blev nævnt på sidste års
møde? Ønsker mere kommunikation. Der mangler en plan. Støtter op omkring at der
skal være en god tone, som nævnt i beretningen. Mangler en overordnet plan i beretningen for sporten. Nævnte en sag om, at nogen var blevet truet på livet, som har
været fremme på nettet. Hvad handler dette om. Forbundet har skrevet et svar ud
om dette, men dette var et meget mangelfuldt svar. Giver ingen mening!
Trekanten KIF Anders T. Hansen: Mangler at de ideer, som man har fortalt om, kommer i gang. Åbningsstævner f.eks.? Stævner for klubberne, Ingen ting! Hvad sker
der? Hvorfor kommer tingene ikke videre? Overvejer man en ny løsning omkring sekretariat, som er flyttet til IKC? Vil man ansætte en bowlingkyndig?
Formand Torben V. Andersen kommenterede følgende:
Formanden ønsker ikke at kommentere på den omtalte sag ovenfor. Der er aftalt
møde mellem parterne den 29. august.
Det fungerer fin nok med sekretariatet hos IKC, men der er plads til forbedringer.
Der var et kommunikationsudvalg på vej sidste år som ikke nåede i mål. Så der er
ikke noget funktionsdygtigt udvalg for tiden. Vi vil gerne have hjælp til dette. Formanden presser på.
Øst udvalgsformand Martin Guldager supplerede: Åbningsstævner troede vi, at vi
kunne afholde rundt omkring. I Vest har man rakt ud. I Øst har vi også forsøgt kontaktet, men der har ikke været nogen, der har haft lyst til at gøre noget.
S.A.S. Stig Agerbo: Glad for at høre der er møde den 29. august og håber I finder en
afslutning på det. Der mangler en drejebog om kommunikation i Forbundet.
Trekanten Anders T. Hansen: Der har været stor udskiftning i Forbundet, i klubber,
i fastansatte. Har man tænkt på at kigge på en trivselsundersøgelse? 0-fejls kultur,
mangler åbenhed og kommunikation.
ST Viborg Ole Jensen: Der er meget negativitet omkring kommunikation. Jeg vil opfordre til, at de som kan gøre det bedre, kommer frem med nogle ideer. Meld jer til
nogle fora, kom ind og lav arbejdet, kom ind og lav det I vil have lavet om!

Repræsentantskabsmøde 2022
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Beretningen blev godkendt med stemmerne:
•
•
•
4.2

For: 100
Imod: 14
Blanke: 15

Orientering vedrørende strategiske spor v/Mads Svendsen-Tune
•
•

Coronaramt år med mere fokus på restriktioner, udsættelser og aflysninger end
udvikling
Fokus på fremtiden og strategiaftale i 2. halvdel af året

De store linjer i strategiaftalen
•
•
•
•

Mere klubnært
Færre store nationale projekter
Fokus på udvikling i de klubber, der er interesseret
Halvårlige online netværksmøder

De primære seniorindsatser
• Pensionister
• Kvindebowling
• Tidligere medlemmer
De primære børn og Ungeindsatser
• Skole OL
• Overgangen fra ungdom til senior
• Parasport
Udviklingsafdeling
•
•

Hvem er vi?
Hvad kan I bruge os til ud over strategiarbejde?

Et år der har været ramt af aflysninger. Vi vil i det kommende år komme meget mere
ud i klubberne. Der vil blive fokus på bl.a. kvindebowling og pensionistklubberne. Vi
skal blive bedre til at få vores medlemmer tilbage, når medlemmerne er færdige med
at være små-børns-forældre.
Kommentarer/debat til orientering vedrørende strategiske spor

Næstformand Hans Græsvig: Tak til Mads for fremlæggelsen. Vi mangler info omkring data for reaktivering.
S.A.S. Stig Agerbo: Stor ros til Mads for hjælpen med ungdomsarbejdet. Erfaringsudveksling er en god ide. Det er godt med udviklingskonsulenten som hjælper.
BK Trekanten KIF Anders T. Hansen: Tak til Mads. Vil gerne rose Mads. Det er vigtigt
at vi får flere lokalaktiviteter, hvor man ikke skal køre så langt.
Mads kommenterede på, at man gerne vil etablere nogle netværk omkring børn og
unge. I efteråret kommer der mere info omkring børneområdet. Når den nye konsulent Camilla er startet, kommer der mere på seniorområdet.
Vest udvalgsformand Torben Rasmussen: 4. december holdes der et møde med ungdommen.
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4.3

Orientering: Børne og unge gruppen v/Mads Svendsen-Tune
Ranking stævner
•
•

Har været ramt af aflysning
Er fuldt oppe at køre for den kommende sæson

Experimentarium
•
•
•
4.4

En af de indsatser der blev gennemført
Samarbejde imellem udviklingsafdeling, sportslig afdeling og en parasport klub
Stor succes både i forhold til folks interesse i bowling, og i små succeshistorier
på dagen

Den elitære beretning v/sportschef Lotte Olsen

Svær periode. Mange af atleterne har ikke været ude og spille. Eliten har dog fået lov
at træne. Alle mesterskaberne er udskudt. Voksen EM bliver spillet primo 2022. Vi
er i gang med at forberede dette. Vi skal i november til et kombi VM. Det bliver et
noget andet koncept.
Formand Torben Andersen: Vi har fået en interessant opgave i Dubai. Parasportdelen håber vi, at indgå et samarbejde med Parasport Danmark om. Bestyrelsen har
besluttet, at vi deltager i +50 VM. Forbundet dækker fee samt udleverer én landsholdstrøje. Der er udarbejdet med en bruttoliste, der tager udgangspunkt primært
det i det seneste FBM old boys/girls mesterskaber og de senestes Landsdelsmesterskaber for samme gruppe. Der skal findes 4 herrer og 4 damer i grupperne 50+ og
65+.
S.A.S. Stig Agerbo: Uddannelse i udstyr – fra Team Danmark?
Sportschefen svare: Team Danmark har ikke måttet komme ud og har været låst på
grund af OL, men der er aftaler på vej når de er hjemme igen.
4.5

Landsaktivitetsudvalget v/udvalgsformand leder Charlotte Leen

Der har været rigtig mange problemer omkring aflysninger af haltider og flytninger
af kampe. Desværre er udmeldingerne kommet sent. Beder medlemmerne kontakte
udvalget, hvis man er frustreret over ændringer i stedet for at bruge de sociale medier som kommunikationskanal.
ST Viborg Ole Jensen: Vi har et ligahold. Vil gerne takke aktivitetsudvalget for det
store arbejde, de har lagt i hele planlægningen og placeringen af kampene. Det er
ikke nemt at tage alle hensyn. Tak igen til udvalget.
Næstformand Hans Græsvig: Hvis der er en hal, som lukker i flere måneder, skal man
måske finde en anden hal som hjemmebane.
Stig Agerbo, S.A.S: Jeg er sikker på at, der er nogle, der gør et stort stykke arbejde.
Ønsker der skal noget mere planlægning i forbindelse med hallukninger. Vi skal lære
af processen og se mod andre løsninger.
Beretningen blev godkendt med stemmerne:
•
•
•

For: 129
Imod: 0
Blanke: 0
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4.6

DM Udvalget v/udvalgsformand Kim Andersen

Har ikke yderligere tilføjelser til det skrevne. Vi er kommet godt fra land de seneste
par måneder. Referaterne kommer på nettet indenfor de nærmeste dage. Hallerne
bliver spurgt om de har lukkeperiode. Men de melder ofte ikke ind. Klubberne kan
måske lægge lidt pres på hallerne. Det vil være en stor hjælp for DM udvalget.
S.A.S Stig Agerbo: Synes det lyder godt, at man skal prøve at hjælpe hinanden, kommunikere mere. Tak for indsatsen.
BK Trekanten KIF Anders T. Hansen: Ser frem til at der kommer referater. Det er 4
år siden, der har været et referat fra udvalget. Vi skal vide hvad der arbejdes med.
Bestyrelsen nævner i et af deres referater, at hvis der ikke kommer referater fra udvalgsmøder, må udvalget stå til regnskab på repræsentantskabsmødet. Alligevel
vælger bestyrelsen at sige til udvalget, at det forslag I har til den kommende sæson
med slutspil i ligaen, det vil vi gerne godkende, selvom fristerne ikke er overholdt!
Forstår ikke, at bestyrelsen ikke skal overholde lovene, når de beder udvalgene gøre
dette. Godt at udvalget er blevet delt op med underudvalg. Husk at skrive at man
ønsker en dialog.
Formanden Torben V. Andersen: Jeg bliver nødt til at fortælle hvad bestyrelsen har
gjort i denne sammenhæng:
•

•

•

•

•

Bestyrelsen har i første omgang oplyst, at fristen for offentliggørelse af ændrede
propositioner er 1. maj. Fristen var overskredet, da ønsket om ændring af propositionerne blev bestyrelsen bekendt.
Fristen for offentliggørelse af turneringspropositioner den 1. maj, er en beskyttelse af klubber og atleter; klubber og atleter, der tilmelder sig til DBwF’s
turneringer, skal vide hvad de melder sig til, og skal kunne regne med, at der ikke
ændres radikalt i propositionerne efter tilmeldingsfristen.
Der er tale om en beskyttende regel, der kan fraviges, hvis de klubber og atleter,
der berøres af eventuelle ændringer i propositionerne efter fristens udløb, frasiger sig denne beskyttelse..
Efter en dialog med DM-udvalget, meddelte bestyrelsen udvalget, at hvis udvalget kunne samle en 100 % opbakning for samtlige klubber og atleter, vil
bestyrelsen se positivt på ændring af ligaslutspillet, allerede for den kommen
sæson 2021/22. Der var et nej og dermed ikke 100 % opbakning. End of story!
Der kom ikke 18 jaer. En klub sagde fra.
Det mener jeg også er udvikling. Hvis alle er enig om ændringerne, bør en regel
om beskyttelse ikke stoppe processen, når dem der skal beskyttes af reglen frasiger sig denne beskyttelse og vil ændringerne.

DM-leder Kim Andersen: Supplerede med, at det er fint med indsparket fra Stig
Agerbo.
Beretningen blev godkendt med stemmerne:
•
•
•
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For: 118
Imod: 8
Blanke: 3
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4.7

Ordensudvalget v/udvalgsformand Erik Pedersen

Der har ikke været nogen sager til behandling. Der har dog været henvendelser.
Nogle glemmer, at undersøge hvordan man klager. Husk at læse reglerne!
BK Trekanten KIF Anders T. Hansen: Det er ikke korrekt, at der ikke har været sager
i ordensudvalget.
Udvalgsformand Erik Pedersen: Bekræftede efterfølgende, at der har været en sag
og den burde have været nævnt.
Beretningen blev godkendt med stemmerne:
•
•
•
4.8

For: 98
Imod: 10
Blanke: 21

Disciplinærudvalget v/udvalgsformand Arne Frost

Der blev henvist til den skriftlige beretning. Der bør laves revision af dommerkorpset, så det bliver tydeligere for klubberne.
BK Trekanten KIF Anders T. Hansen: Mener der mangler en sag. Omtalt tidligere
ovenfor.
Beretningen blev godkendt med stemmerne:
•
•
•
4.9

For: 116
Imod: 2
Blanke: 3

Lovudvalget v/udvalgsformand Leif Makholm

Ingen yderligere kommentarer til det skriftlige fra Leif Makholm
Ingen bemærkninger.
Beretningen blev godkendt med stemmerne:
•
•
•

5.

For: 129
Imod: 0
Blanke: 0

Regnskab for regnskabsår 2020 v/bestyrelsesmedlem Martin Guldager
Danmarks Bowling Forbund kommer ud af 2020 med et overskud på kr. 1.217.561. Det
reviderede budget var på kr. 10.000, i forventet overskud. I beløbet er medtaget skyldigt
beløb til Team Danmark på kr. 378.001.
Tilbagebetalingen til Team Danmark skyldes primært aflysning af EM for herrer, damer
og ungdom på grund af Covid 19.
Hvorfor er overskuddet så meget højere end budgetteret?
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Fald i licensindtægter. Underforbrug ift. Den sportslige organisation, bredde og udvikling,
børn/unge gruppen, aktivitetsudvalg (herunder Øst og Vest), repræsentantskabsmøde,
bestyrelse og administration.
Endvidere mindre udgifter til Bowlingportalen end budgetteret, idet der ikke i 2020 er
indgået aftale med leverandør om udvikling af bowlingportalen, eller alternativ til denne.
Lønudgifterne er lavere end budgetteret, som følge af ændret administrativ organisering.
Det er ikke et mål i sig selv, at skabe større overskud end budgetlagt. Det er vigtigt at understrege, at det større overskud ikke er skabt ved at gennemføre ej planlagte besparelser,
aflysninger eller lignende. Det har ikke været en bevidst strategi, at skabe et betydeligt
større overskud end budgetlagt. Eller for den sags skyld bevidst, at budgetlægge udgifter
på et højere niveau.
Udviklingsmidler fra DIF kan ikke kanaliseres til billigere licens eller tilmeldingsgebyr,
f.eks. hvis nogen skulle få den ide. Der er tale om primært øremærkede strategimidler.
Bestyrelsens forslag til disponering fremgår af den fremsendte repræsentantskabsmappe, i forbindelse med årsrapporten 2020.
BK Keglerne Leif Makholm: Træneruddannelse overskud? Hensat noget til noget træneruddannelse?
Bestyrelsesmedlem Martin Guldager: Der er ikke hensat noget iflg. det skriftlige materiale.
Regnskabet blev godkendt med stemmerne:
•
•
•

For: 118
Imod: 2
Blanke: 3

6. Forslag
6.1 Redaktionelle ændringer siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde

I henhold til forbundets love § 9, stk. 4.1.1 er følgende redaktionelle ændringer gennemført efter det ordinære repræsentantskabsmøde den 8. august 2020:
Ændringer i forbundets Love
I.

Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2
•
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På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet
navn til International Bowling Federation. Som følge heraf er ændret til International Bowling Federation (IBF), første gang World Bowling blev omtalt, og
efterfølgende steder er ændret til IBF.
- (Ændring sket i: § 2, stk. 1 og stk. 3, hvor præcis titel på IBF’s spilleregler dog
ikke kendes endnu)
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Ændringer i Lovregulativ II
I.

Tydeliggørelse vedrørende anvendelse af klubdragt
•

II.

Ved tidligere ændring af § 6 om anvendelse af klubdragt, blev paragraffen formuleret som en undtagelsesregel. For at tydeliggøre, hvornår der skal anvendes
klubdragt, er det omformuleret, så § 6 kun beskriver, hvornår der skal anvendes
klubdragt, mens undtagelsen flyttes til § 7, nyt stk. 1.
- (Ændring sket i: § 6, stk. 1 og § 7, nyt stk. 1).

Redaktionel ændring af betegnelse
•

I § 10, stk. 2 bruges begrebet reklamereglementet, uden at dette er specificeret.
Der findes ikke et fælles dansk reklamereglement. Det må være en henvisning
til lovregulativets kapitel 5 der menes.
(Ændring sket i: § 10, stk. 2).

Ændring i Lovregulativ III
I.

Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2
•

II.

På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet
navn til International Bowling Federation. Som følge heraf er ændret til International Bowling Federation (IBF), første gang World Bowling blev omtalt, og
efterfølgende steder er ændret til IBF.
(Ændring sket i: § 3, stk. 7 og § 6, stk. 1)

Redaktionel omplacering af regel
• På repræsentantskabsmødet den 8. august 2020, blev det besluttet at ændre §

11, stk. 4 vedr. erstatningskort til at omhandle gebyr for fysisk medlemskort. Da
et ønske om fysisk medlemskort ikke er afhængigt af eventuelt klubskifte er reglen omplaceret til § 5, stk. 3.
Ændringer i Lovregulativ VII
I.

Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2
• På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet

navn til International Bowling Federation. Som følge heraf er omtale af World
Bowling ændret til International Bowling Federation.
- (Ændring sket i: § 4, stk. 1)
Ændringer i Bestemmelser for forbundets mesterskaber I.
I.

Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2
•

På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet
navn til International Bowling Federation. Som følge heraf er omtale af World
Bowling ændret til International Bowling Federation.
(Ændring sket i: § 21, stk. 1)
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II.

Redaktionel ændring af betegnelser
•

•

Jf. Danmarks Idrætsforbunds Lovregulativ VI – Fællesbestemmelser for Danmarks Idrætsforbunds danmarksmesterskaber § 2, stk. 4, skal der i omtale af
anerkendte danmarksmesterskaber anvendes formuleringen ”Danmarks
Idrætsforbunds danmarksmesterskab”. For at følge dette er denne formulering
anvendt ved første omtale af danmarksmesterskaberne. I efterfølgende omtale
er stadig brugt ”Danmarksmesterskaber” alene.
- (I § 3, stk. 1.1 er ”DIF godkendte Danmarksmesterskaber” ændret til ”Danmarks Idrætsforbunds Danmarksmesterskaber”).
I § 6, stk. 3 var brugt forkortelsen ECC for European Championships of Champions, uden at det fulde navn blev nævnt. Det er ændret til at det fulde navn
anvendes første gang mesterskabet omtales.
- (Ændring sket i: §6, stk. 3.1)

Ændringer i Bestemmelser for danske stævner og internationale stævner på dansk
grund
I.

Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2
•

På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet
navn til International Bowling Federation. Som følge heraf er ændret til International Bowling Federation (IBF), første gang World Bowling blev omtalt, og
efterfølgende steder er ændret til IBF.
- (Ændring sket i: § 6, stk. 2 og 4, hvor præcis titel på IBF’s spilleregler dog ikke
kendes endnu, § 7, stk. 2 og 4, § 12, stk. 1 og 4 og § 13, stk. 1)

Ændringer i Bestemmelser for forbundets turneringer
I.

Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2
•

II.

På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet
navn til International Bowling Federation. Som følge heraf er omtale af World
Bowling ændret til International Bowling Federation.
- (Ændring sket i: § 19, stk. 1)

Redaktionel ændring af betegnelse
•

Jf. Danmarks Idrætsforbunds Lovregulativ VI – Fællesbestemmelser for Danmarks Idrætsforbunds danmarksmesterskaber § 2, stk. 4, skal der i omtale af
anerkendte danmarksmesterskaber anvendes formuleringen ”Danmarks
Idrætsforbunds danmarksmesterskab”. For at følge dette er denne formulering
tilføjet ved første omtale af danmarksmesterskaberne. I efterfølgende omtale
er stadig brugt ”Danmarksmesterskaber” alene.
- (Omformulering af § 3, stk. 1)

Ændringer i Bestemmelser for amatørstatus i forbundet
I.

Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2
• På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet

navn til International Bowling Federation. Som følge heraf er ændret til International Bowling Federation (IBF), første gang World Bowling blev omtalt, og
efterfølgende steder er ændret til IBF.
- (Ændringer sket i: § 2, stk. 1)
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Ændringer i Bestemmelser for danske rekorder, forbundets old boys/girls-rekorder
og forbundets ungdomsrekorder
I.

Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2
•

På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet
navn til International Bowling Federation. Som følge heraf er omtale af World
Bowling ændret til International Bowling Federation.
- (Ændring sket i: § 10, stk. 2)

Ændringer i Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund
I.

Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2
•

II.

På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet
navn til International Bowling Federation. Som følge heraf er ændret til International Bowling Federation (IBF), første gang World Bowling blev omtalt, og
efterfølgende steder er ændret til IBF.
- (Ændring sket i: § 33, stk. 1 og § 44, stk. 1)

Redaktionel ændring af betegnelser
• I § 44, stk. 1 var brugt forkortelserne WYC, EYC og NYC uden navne på mester-

skaberne. De pågældende mesterskabers navne er tilføjet med forkortelsen i
parentes.
- (Ændring sket i: § 44, stk. 1)
Repræsentantskabet havde ingen bemærkninger til de foretagne redaktionelle ændringer, der således blev taget til efterretning.
6. 2 Forslag
1.

Forslag til DBwF’s Love § 6, stk. 2.1.1 & 2.1.2: Frist for opgørelse af stemmetal

stk. 2.1.1 Klubber indmeldt i Danmarks Bowling Forbund pr. 1. februar har én repræsentant med tale- og stemmeret.
stk. 2.1.2 Klubber med 5 eller flere licenser har yderligere to ekstra stemmer for
hvert påbegyndte interval af 25 licenser.
Ændres til:
stk. 2.1.1 Klubber indmeldt i Danmarks Bowling Forbund pr. 1. januar har én repræsentant med tale. Og stemmeret.
stk. 2.1.2 Klubber med 5 eller flere licenser pr. 1. januar har yderligere to ekstra
stemmer for hvert påbegyndte interval af 25 licenser.
Forslaget blev vedtaget
•
•
•

For: 124
Imod: 0
Blank: 5
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2.

Forslag til DBwF’s Lovregulativ III, § 3, stk. 5 & 5.1: Køb af licens i Bowlingportalen / Atleten er straks spilleberettiget, når købet er accepteret og betalingen
er gennemført

stk. 5

Når ansøgning og betaling af licensgebyret er modtaget, er ansøger spilleberettiget 3 dage herefter. Dog skal reglerne om klubskifte nedenfor i
kapitel 4 respekteres.
5.1 Ansøgers klub modtager en mail med oplysninger om atletens licensnummer/ID.
Ændres til:
stk. 5
Køb af licens skal ske via bowlingportalen. Når købet er acceptere og betalingen er godkendt, er atleten/atleterne spilleberettiget med det samme.
Dog skal reglerne om klubskifte nedenfor i kapitel 4 respekteres.
5.1 Hvis betalingstransaktionen afvises, eller den ”bestilte” faktura ikke
betales ved forfald, annulleres licensen/licenserne med tilbagevirkende kraft. Eventuelle resultater opnået uden gyldig licens nulstilles.
5.2 Atletens/Atleternes licensnummer/ID kan slås op i bowlingportalen,
hvis atleten allerede er oprettet. Eller straks efter en ny atlet er oprettet.
Forslaget blev vedtaget
•
•
•
3.

For: 121
Imod: 0
Blank: 3

Forslag til DBwF’s Spilleregler § 6c, stk. 5: Forbund mod at deltage på flere
hold i samme turnering i første runde.

stk. 5

Inden for samme turnering og i samme sæson, må en atlet kun deltage på
ét hold i den pågældende turnerings første runde, uanset muligheden for
oprykning, jf. § 6b, stk. 1 og nedrykning jf. §§ 6c, stk. 1 til 3.
Ændres til:
§ 6c, stk. 5 – slettes
Forslaget blev vedtaget
•
•
•
4.

For: 104
Imod: 22
Blank: 3

Forslag til DBwF’s Spilleregler §§ 33, 34 & 37: Brug af bowlingudstyr m.v.

§ 33, stk. 1 En atlet skal altid benytte en bowlingkugle, der opfylder specifikationerne i henhold til ETBF’s og International Bowling Federation (IBF)’s
regler.
Ændres til :
§ 33, stk. 1 En atlet skal altid benytte bowlingudstyr, der til enhver til opfylder gældende specifikationer i henhold til ETBF’s og International Bowling
Federation (IBF)’s regler. Det er atletens eget ansvar at have kendskab
til de til enhver tid gældende forbud.
§ 33, stk. 2 Ved brug af andre hjælpemidler er det atletens eget ansvar, at der kun
benyttes hjælpemidler, som det er tilladt at benytte helt eller delvist.
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2.1 Ved helt eller delvist forbud forstås, at et hjælpemiddel f.eks. ikke
må bruges under selve spillet, men godt må bruges efter spillet.
2.2 I andre tilfælde kan det være forbudt at bruge et hjælpemiddel i
spillerområdet, mens det godt må bruges i andre særligt udpegede
områder, såfremt der gives tilladelse hertil, af den ansvarlige for aktiviteten, dommeren, eller anden official.
Ny § 34:
§ 34, stk. 1 stk. 1 § 34 indeholder ikke en udtømmende liste over forbud mod anvendelse af specifikt bowlingudstyr eller andre hjælpemidler. Der
henvises derfor till: IBF’s regler
34a

Balancehuller i bowlingkuglen

En atlet skal altid benytte en bowlingkugle, der opfylder specifikationerne i henhold til ETBF’s og International Bowling Federation (IBF)’s
regler.
- De internationale reglers forbud mod balancehuller gælder fra 1. januar 2021 også i Danmark. Det vil sige ved DBwF’s mesterskaber,
stævner og turnering.
- Ved overtrædelse sanktioneres jf. kapital 9, §§ 37, stk. 1 til 4 samt
stk. 5, 37a, Balancehuller.
34 b

Ændring af bowlingkuglens overflade

Under mesterskaber, stævner og turneringskampe er det forbudt at
ændre bowlingkuglens overflade.
- Det er forbudt at påføre talkum, pulver, flydende rensemidler eller
lignende. Det vil sige under spillet må bowlingkuglen kun aftørres
med en ren, tør klud.
- Ved overtrædelse sanktioneres jf. kapitel 9, § 37, stk. 1 til 4 samt stk.
5, 37b, Ændring af overflade bowlingkuglers overflade.
- I særlige tilfælde, f.eks. hvis en kugleretur har afgivet materiale på
bowlingkuglens overflade, der ikke kan aftørres med en tør klud,
kan dommeren giver tilladelse til undtagelsesvist at måtte rengøre
med et middel der er godkendt til rengøring af bowlingkugler, jf.
IBF’s regler.
34 c

Bowlingsko

En atlet skal altid benytte bowlingsko, der ikke afsætter mærker på banen.
- Brugen af bløde gummisåler og/eller hæle, som afsætter mærker og
derved forringer tilløbsbanernes sædvanlige tilstand, er forbudt
- Ved overtrædelse sanktioneres jf. kapitel 9, §§ 37, stk. 1 – 4 samt
stk. 5, 37c, Brug af bowlingsko.
34 d

Forbud mod brug af talkum

Det er enhver atlet, reserve og holdleder forbudt at påføre eller anvende talkum på tilløbsbanerne.
- En overtrædelse sanktioneres jf. kapitel 9, §§ 37, stk. 1 - 4, samt stk.
5, 37d Brug af talkum.
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Ny § 37 Overtrædelser der medfører advarsel og en øjeblikkelig sanktion
stk. 1
Første gang modtager atleten en advarsel og samtidig tildeles atleten ”0”
kegler i den pågældende rude.
stk. 2
Anden gang bortvises atleten fra mesterskabet, stævnet eller turneringskampen.
stk. 3
Ved bortvisning fra en turneringskamp, der gælder for resten af spilleugen,
kan en eventuel reserve ikke indtræde i den igangværende turneringskamp.
stk. 4
Advarslen indberettes til disciplinærudvalget. Ved flere gentagne overtrædelser af én atlet i samme sæson, kan disciplinærudvalget idømme en
karantæne på op til tre spilleruger.
stk. 5
Specifikke sanktioner:
37a Balancehuller
- Atleten tildeles ”0” kegler i alle tidligere spillede ruder i den pågældende start ved mesterskabet, stævnet eller turneringskampen.
37b Ændring af bowlingkuglers overflade
- Bowlingkuglen tages ud af spil.
37c
Brug af bowlingsko
- Skoene skal udskiftes. (se dog nedenfor under *> )
37d Brug af talkum
- Talkum skal fjernes fra tilløbsbanen og i øvrigt opbevares i en
pose eller lignende og må kun bruges, hvis brugen ikke er til
gene for andre atleter.
BK Trekanten KIF Anders T. Hansen: Stor sanktion omkring sko i § 37 c. Har et ændringsforslag: *> ”Skoene skal udskiftes eller modificeres, således at de ikke sætter
mærker længere.”
Formand Torben V. Andersen: Bestyrelsen tilslutter sig ændringsforslaget, som integreres som forslået.
IF 32 Arne Frost: Spørgsmål til paragraf 37d og paragraf 34, er der konsekvens i formuleringen?
Formand for lovudvalget Leif Makholm: Man kan med forsigtighed godt bruge talkum. Dermed ingen ændringer.
Forslagene til § 33, ny § 34 og ny § 37 blev vedtaget
•
•
•

For: 124
Imod: 5
Blank: 0

Vedtagelsen indebærer den følgeændring, at Spillereglernes § 28 slettes.
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7. Budget v/næstformand Hans Græsvig
7.1 Fastsættelse af serieafgift og tilmeldingsgebyr for sæson 2021/2022
Bestyrelsen foreslår uændret. Beløbene fremgår af den fremsendte repræsentantskabsmappe side 102.
Det skal dog bemærkes, at allerede indbetalt tilmeldingsgebyr for sæson
2020/2021 overføres til sæson 2021/2022. Der er generelt opkrævet 50% af tilmeldingsgebyret for sæson 2020/2021. De sidste 2 rater svarende til 50% opkræves i
september 2021 for de hold, der gentilmeldes for sæson 2021/2022. For ny tilmeldte hold i sæson 2021/2022 opkræves fuldt tilmeldingsgebyr som sædvanligt i
3 rater.
mandshold, 6 serier
6 mandshold, 4 serier
4 mandshold
3 mandshold ude/hjemme og pulje
3 mandshold mix DBwF Øst
Landspokalturneringen - ekstraordinært gratis i 20/21
Øst Cup
Jysk/Fynsk turnering

2.800,00
1.800,00
1.100,00
800,00
400,00
0,00
150,00*
150,00**

* herefter 30.- pr. kamp fra og med anden runde
** herefter 10.- pr. puljekamp fra og med anden runde
Forslaget blev vedtaget
•
•
•

7.2
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Budget 2021
Budgettet er revideret en lille smule. Der budgetteres med et underskud på kr.
421.000 kroner.
BK Trekanten KIF Anders Hansen: Forslag om fjernelse af gebyrer for små stævner.
Ønsker fjernelse af gebyr for stævneoprettelse. Dette er en opfordring. Mere bowling for pengene.
Næstformand Hans Græsvig: Bestyrelsen har kigget på forslaget fra tidligere. Man
har besluttet, at man ikke vil fjerne gebyrerne.
Budgettet blev vedtaget
•
•
•

For: 126
Imod: 3
Blank: 0

Repræsentantskabsmøde 2022

31

7.3

Fastsættelse af klubkontingent for 2022

Uændret klubkontingent foreslås af bestyrelsen pr. 1. januar 2022:
• 500,00 kroner i grundkontingent for alle medlemsklubber af Danmarks Bowling
Forbund (inkl. ét mandat)
• 500,00 kroner yderligere i klubkontingent for hver 25 licenser; 5 til 25 – 26 til
50 – 51 til 75 osv. (inkl. to mandater ekstra og to klublicenser for hvert påbegyndt interval af 25 licenser)
Klublicens kan anvendes på lederniveau/dommerniveau og som holdleder. Klublicensen giver ikke adgang til aktiv deltagelse i sportslige aktiviteter.
Klubber med valgte frivillige ledere i DBwF’s organisation kan endvidere få én klublicens til den/de valgte frivillige ledere.
Klubkontingentet blev vedtaget
•
•
•
7.4

For: 129
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Fastsættelse af licensgebyr for 2022

Bestyrelsen forslår uændret licensgebyr på 250,00 kroner for alle aldersgrupper.
Bestyrelsen foreslår pr. 1. januar 2021 et licensgebyr på 125,.00 kroner for førstegangslicens til seniorer og et licensgebyr på 0,00 kroner for ungdom.
Brasilia Helle Andersen: Foreslår at man ikke skal betale for køb af spillerlicens grundet, at man ikke har kunnet spille. Foreslår at man ikke skal betale for 2022.
S.A.S Stig Agerbo: Foreslår at licenser ligger digitalt.
Formanden Torben V. Andersen: Det ikke er muligt at undlade at betale for spillerlicens for 2022. Det er en indtægt på 850.000 kroner. Et beløb vi kommer til at
mangle, medmindre der er forslag til, hvor et tilsvarende beløb kan spares (Hvor
pengene skal findes)
Brasilia Helle Andersen: Ved ikke hvor der kan spares.
BK Keglerne Leif Makholm: Helles forslag er godt, men kan ikke anbefale at stemme
for. Licens er en rettighed, som atleterne køber for et år ad gangen, og som de benyttede i de perioder, hvor der ikke var Corona lukket.
ST Viborg Ole Jensen: Tanken er udmærket, men forslaget vil fjerne 20 % af indtægterne. Derfor kan jeg ikke stemme for det.
Brasilia Helle Andersen: Trækker sit ændringsforslag, men nævner, at forslaget
kommer fra spillerne
Forslaget blev vedtaget med nedenstående.
•
•
•
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7.5

Forslag til budget for de kommende to regnskabsår

Der kommer til at blive lavet yderligere ændringer. Der kommer et revideret budget.
Budgettet for 2022 og prognosen for 2023 blev vedtaget
•
•
•

8.

For: 127
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Blank: 0

Valg
8.1 Bestyrelsen
Næstformand: Bestyrelsen indstiller: Ole Kristensen – valgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen indstiller: Tim Høst – valgt for 2 år.
Suppleant: Forslag Kim Rysgaard – valgt for 1 år.
Bestyrelsen for Danmarks Bowling Forbund består herefter af følgende:
Formand
Torben V. Andersen
Næstformand
Ole Kristensen
Bestyrelsesmedlem
Victor Verner Gundersen
Bestyrelsesmedlem
Tim Høst
Landsaktivitetsleder
Charlotte Leen
Formand for øst udvalget
Martin Guldager
Formand for vest udvalget
Torben C. Rasmussen
Suppleant
Kim Rysgaard
8.2 Ordensudvalg
Udvalgsmedlem, Margit Bangsø – valgt for 2 år.
Udvalgsmedlem, Bente Hansen – valgt for 2 år.
Suppleant, ingen forslag – vakant.
8.3 Udvalgsformænd
Leder af Landsaktivitetsudvalget, Charlotte Leen – valgt for 2 år.
Leder af DM-udvalget, Kim T. Andersen – valgt for 2 år.
Leder af Disciplinærudvalget, Arne Frost – valgt for 2 år.

9.

Valg af revision og kritisk revision
9.1 Revisionen
Ernst & Young - Ingen valghandling.
9.2 Kritisk Revision
Flemming Himmelstrup blev genvalgt for 1 år
Hans Græsvig blev ”ny”valgt for 1 år
Ingen forslag til suppleant - vakant
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10.

Fastsættelse af næste ordinære mødedato
Formand Torben V. Andersen orienterede om de kommende repræsentantskabsmødeterminer:
•
•

11.

Ordinært repræsentantskabsmøde 2022 afholdes den 19. marts 2022.
Ordinært repræsentantskabsmøde 2023 afholdes den 25. marts 2023 med forbehold.

Eventuelt
BK Trekanten KIF Jan Andersen: Vil gerne rose bestyrelse for at have besluttet at oldboys/girls skal med til VM.
Formanden takkede Hans Græsvig for et fantastisk samarbejde i forbindelse med hans
afgang fra bestyrelsen.
Dirigenten takker for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten.
Mødet sluttede kl. 14.30
Sign.
Steen F. Andersen
Dirigent
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4.

Beretninger

Beretninger
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4.1

Bestyrelsens beretning
v/formand Torben V. Andersen

Så kom vi dertil igen. Dertil hvor vi begynder at håbe. Vi har været der før. Nogle gange er vi
blevet skuffet, andre gange er håbet blevet indfriet. Måske holder vi op med at håbe, fordi vi
er bange for at blive skuffede, og derved mister al den glæde, som håbet i sig slev giver os. Så
håb er godt, selv om vi bliver skuffede! Jeg vælger at tro at bowlingsporten har en fremtid.
I vores love står der, at vi skal formidle kendskab og viden om bowlingsporten, og det gøre alle
sammen på mange forskellige måder. I dag fås det meste information fra nettet: Søg på Google
og der fås svar. Lige præcis derfor er det vigtigt, Danmarks Bowling Forbund har fokus på, at
være nærværende såvel elektronisk, som gennem de stærke fællesskaber bowlingsporten giver os i de mange klubnære miljøer, hvor vi samles omkring vores fælles passion; bowlingsporten.
Vi kan være rigtigt stolte over det bowlingsporten giver os; det bowlingsporten kan tilbyde
mange flere. Vi er bowlingsporten, det stærke fællesskab, det klubnære miljø, De mange træningstimer, holder der glæder sig over en sejer og vilje til at rejse sig efter et nederlag. Det er
os der giver fællesskabet i bowlingsporten liv.
At det så ikke umiddelbart ikke giver flere medlemmer idet omfang og i det tempo vi kunne
ønske os, kan vi være ganske rolig ved. Der er mange fortællinger om mennesker, der på forskellige tidspunkter i deres liv, har fået kendskab til og har oplevet bowlingsporten, for så
mange år efter, at tage interessen op og melde sig ind i vores fællesskab.
Det gælder om at arbejde på langt sigt. Det at sprede kendskabet til, at bowling er meget mere
end børnefødselsdage, en hyggelig eftermiddag med familien, eller en hurtigt og nem vi-skallige-rystes-sammen-aktivitet forud for den årlige julefrokost, kalder på stor kreativitet fra os
alle. Der er langt fra børnefødselsdage og ryste-sammen-aktivitet til bowling som organiseret
idræt. Men det er også den del af bowling vi skal bruge som platform til at sprede kendskabet
til bowlingsporten, som en sport med rigtig mange facetter og stor rummelighed.
Håbet, ja! Det hjælper jo ikke kun at håbe, vi skal også gøre noget. Nu skal vi bare hjælpes ad
med at skræmme corona-spøgelset væk og se alle de mulighed, der ligger lige foran os, tja eller
måske er på banen lige ved siden af, næste gang vi mødes til træning i vores klub. Men husk!
Det der ikke virkede tidligere, er måske lige præcis det, der virker nu. Brug alle værktøjer i
rekrutteringskassen. Giv værktøjet en chance igen og igen.
Livet er ikke en let og lige korridor af hvilken vi rejser frit og uhindret, men en labyrint af passager, gennem hvilke vi må søge vores vej, fortabte og forvirrede, og nu og da fanget i en
blindgyde. Men altid, hvis vi bevarer troen, vil en dør åbnes for os, måske ikke én dør vi selv
nogensinde ville have tænkt på, men én som i sidste ende vil vise sig god for os.1
Danmarks Bowling Forbunds ”røde tråd”

Hvilken størrelse og ting er Danmarks Bowling Forbunds ”røde tråd”? Er det en fysisk ting eller
en metafor for flere politiske retninger, der tilsammen skaber en samlet strategi? Det svar der
søges, findes allerede i ordene ”røde tråd”. Der er tale om noget der er rødt. Og selvom farven
rød er i overensstemmelse med farven i DBwF’s logo, er der tale om en vilkårlig tilfældighed.
Indtil videre er der ikke nogen, der ser snublet over nogen tråd i organisationen. Så begrebet

1

Citat: A. J. Cornin, tillige brugt i repræsentantskabsmappen 2018
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”Den røde tråd i Danmarks Bowling Forbund” er derfor en metafor for de politisk retninger,
der til sammen favner Danmarks Bowling Forbunds samlede strategi.
Med den konklusion in mente, kan der ”ikke” være mere end én ”rød tråd” i DBwF. Men på den
anden side, så stiller det også store krav til den ”røde tråd”. For det første, er der ikke tale om
en ”stram rød tråd” med én retning gennem DBwF’s strategi. Den ”røde tråd” er DBwF’s strategi-DNA i strategiperioden 2022 til 2025. For det andet, er det langt fra intentionen, alle
udviklingsforløb, skal følge DBwF’ strategi-DNA fra start til slut.
Det er ikke i overensstemmelse med ånden i DBwF’s strategiske masterplan for 2022 til 2025.
På den ene side, er der fokus på, det klubnære udviklingsforløb, med mulighed for følge lige
præcis den del af DBwF’s strategi-DNA, der giver mening for den enkelte klub. På den anden
side, er der samtidig fokus på, at DBwF’s politiske- og driftsenheder i organisation, efter helt
sammen principper, tjekker ind på de dele af DBwF’s strategi-DNA, der giver mening i hvert
enkelt projekt.
Den strategiske aftale med Danmarks Idrætsforbund 2022-2025, er resultatet af en lang tilblivelsesperiode, med start i ultimo august 2020 og frem til den endelige godkendelse på
Danmarks Idrætsforbunds budgetmøde primo oktober 2021. Processen har vekslet mellem
lange analyseperioder, korte hektiske politiske beslutningsprocesser og yderst koncentrerede korte skriveperioder. Den strategiske aftale med Danmarks Idrætsforbund 2022-2025,
omtales i det daglige arbejde som: ”Danmarks Bowling Forbunds strategiske masterplan
2022-2025” og indeholde en kortlægning af DBwF’s strategi-DNA.
(Læs mere om det klubnære arbejde m.v., nedenfor kapitel 4.2, samt DBwF’s strategisk masterplan 2022-2025 nedenfor kapitel 14).
Fællesskabets præmisser

Fællesskabet i og omkring bowlingsporten er Danmarks Bowling Forbunds absolutte styrke.
Et fællesskab, der er solidt forankret i 145 unikke medlemsklubber, der til sammen har 2.605
licenserede atleter pr. 1. januar 2022 (2.730 licenserede atleter pr. 18. februar 2022). 145
medlemsklubber, der unikke på hver sin måde, og derfor repræsentere alle aspekter indenfor
bowlingsporten fra A til Z. Samtidig skal vi ikke glemme et stort antal frivillige personer, der
konstant holder Danmarks Bowling i gang, stort set 24/7/365.
Selvom alle er helt unikke på hver sine måde, så har vi selv valgt, at være en del af fællesskabet.
Der skal hele tiden tilføres værdi, i mindst lige samme omfang der nydes. Hvis alle ”trækker”
på fællesskabet uden samtidig at tilfør værdi i mindst samme omfang, taber fællesskabet sin
styrke, for til sidst helt at forsvinde.
Alt hvad der skabes af fællesskabet, skabes på fælleskabes præmisser til gavn for helheden og
ikke for, at tilgodese enkelte medlemmer af fællesskabet på andre medlemmers bekostning.
Alle der slev har valgt, at være en del af fællesskabet må forventer, at fællesskabet kun kan
består, hvis alle bidrager til, at fællesskabet konstant befinder sig i en konstant balance.
”Samles vi, fordi vi har valgt håb frem for frygt, sammenhold frem for konflikt og splid”2

2

Barack Obama 2009, tillige brugt i repræsentantskabsmappen 2019
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Danmarks Bowling Forbunds kærneprodukt

Danmarks Bowling Forbunds kærneprodukt vil altid være de sportslige aktiviteter. Men selv
sportslige aktiviteter trives ikke uden administrativt arbejde.
DBwF’s mission er at fremme og højne bowlingsporten som idræt i Danmark ved at samle landets bowlingaktiviteter og vare tage bowlingsportens interesser såvel lokalt, regionalt,
nationalret og internationalt. DBwF vil:
•
•
•
•
•

Styrke sporten gennem ensartede love, lovregulativer, bestemmelser og spilleregler.
Afholde de af DIF godkendte Danmarksmesterskaber.
Afholde lokale, regionale og landsdelsmesterskaber.
Afholde lokale, regionale, landsdels- og nationale stævner og turneringer.
Medvirke til afholdelse af internationale aktiviteter på dansk grund.

DBwF’s kærneprodukter er allerede i formålsparagraffen bredt formuleret.
Der kan derfor ikke være noget tvivl om, at DBwF’s sportslige ambitioner er meget store og
nærmest utømmelige, men det kræver nok en fantasia-agtig virkelighed. Desværre er den verden, der ses gennem virkelighedens optik noget anderledes. Uanset om vi vil det eller ej,
begrænser ressourcerne, og særligt de økonomiske, DBwF’s sportslige ambitioner.
Det stiller store krav til fastsættelse af rammerne for DBwF’ sportslige ambitioner og dermed
prioriteringen af, hvilke aktiviteter, der til- eller fravælges. Processen må aldrig bliver statisk.
Men skal hele tiden udfordres. Rammerne for de sportslige ambitioner skal udfordres konstant under hensyntagen til god offentlig forvaltning, Effektivitet og sparsommelighed; Der
skal skabes mest muligt bowling for pengene. En benhård prioritering af hvilke aktiviteter, der
til eller fravælges en oplagt platform for en krig på ord om, hvad der skal til- eller fravælges.
Men ingen personer har patent på, hvad der er rigtigt eller forkert.
IBF Master World Championships 2021

Muligheden for dansk deltagelse i VM og EM for senior 50+ og 65+ er et eksempel på, at
DBwF’s sportslige ambitioner til stadighed vurderes. Dansk deltagelse ved VM og EM for senior 50+ og 65+, har længe været et ønske fra en stadig større gruppe atleter i alderen 50+ og
65+. Det har dog ikke været muligt, at skabe den nødvendige finansiering inden for DBwF’s
økonomiske rammer.
Den danske deltagelse i IBF Master World Championships 2021 I Dubai, er derfor gennemført
med egenfinansiering af de deltagende atleter og dermed uden større udgifter for DBwF.
Resultaterne af den danske deltagelse i IBF Master World Championships 2021, er allerede
kendt af de fleste. Men Danmark er verdens bedste for herre 50+ efter en sejer over Canada.
Tillykke til verdensmestrene i teams:
John Guldbæk, LBC
Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam
Lars Mallo Nielsen, Enghaven
Michael Sørensen S.A.S.
Det skal nævens, at begge danske doubler mødte hinanden i kvartfinalerne. Hvor vandt Kenneth Ankerdal og Lars Mallo Nielsen med 197 mod John Guldbæk og Michael Sørensen 184.
Kenneth og Lars tabte semifinalen med 203 mod Finlands 247, og fik en bronzemedalje.
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Vi skal spille hinanden bedre

I bowlingsporten har vi, som i så mange andre idrætter, vores egen version af det klassiskes
spørgsmål: ”Hvem kom først, hønen eller ægget? ” I idrætten lyder spørgsmålet: ”Hvem skaber
hvem, eliten eller bredden? ”
At eliteidræt skaber breddeidræt, er en udbredt forestilling. Myten gentages igen og igen over
årene, men det bliver den ikke mere rigtig af, konkludere Idrættens Analyseinstitut i deres
analyse ”Smitter eliten af på bredden? ” Analysen viser, at der ”kun i yderst begrænset omfang”
kan spores en sammenhæng.
Der er helt sikkert lige så mange meninger om, hvem der skaber hvem, så der er om, hvem der
kom først. Hvis der ses bort fra ethvert konkurrence setup, hvor det netop drejer sig om at
vinde! Hvad sker der, hvis spørgsmålet ændres til: ”Hvordan kan vi spille hinanden bedre? ”
Det forekommer ganske usandsynligt, at bredden og eliten ikke skulle kunne spille hinanden
bedre.
Et eksempel kunne være små og enkelte træningstips fra en eliteatlet, der kan hjælpe breddeatleten til en mere effektiv træning. Måske har breddeatleten nogle hurtige effektive
metoder til at bevare roen i presse situationer. Metoder der måske kan hjælp eliteatleten i
tilsvarende situationer.
Alle har forskellige metoder for at tilegne sig ny viden. Det er absolut ikke givet på forhånd, at
en eliteatlet, er hurtigere til, at tilegne sig ny viden end en breddeatleten. Alene af den grund
bør alle være åben for, at lære af hinanden uanset vores forudsætninger for bowlingsporten.
Der er nok kun vores egen fantasien, der sætter grænserne. Det er nok helt korrekt at, lige
børn lejer bedst, men ulige børn leger de sjoveste lege og inspirere hinanden til udvikling go
nye måder at gøre tingene på.
En kort en lang

Det var overskriften for afrunding af forrige beretning i august måned 2021. En kort beretning
for en lang periode på en mere eller mindre total nedlukning af bowlingsporten i 15 måneder.
Overskriften er forsat relevant, bare i omvendt rækkefølge; en lang beretning for en kort periode på godt og vel 6 måneder.
Fra 1. februar er Covid-19 ikke længere en samfundskritiks sygdom. Alle restriktioner ophæves og Danmark er igen fuldt åben. Det må derfor forventes, at det daglige smittetal vil stige
over de to til fire uger. Derfor opfordres alle til at tage de mange ekstraordinære flytninger af
kampe med et spil og hjælp hinanden med at finde løsning.
Vi har alle den samme målsætning og arbejder for at tingene lykkes i sidste ende. Men reglerne
om flytning af kampe indeholder ikke en specifik anvisning af, hvor mange på et hold, der skal
være smittet for at en kamp skal flyttes.
På den anden side opfordres alle til at udvise fairplay overfor hinanden og at alle parter, der
er involveret i en kampflytning, finder en løsning.
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4.2

Orientering vedrørende strategiske spor

v/udviklingskonsulent Mads Tune-Svenden & Camilla Salling Olsen

Siden sidst har det været et efterår, hvor vi så småt har fundet tilbage til banerne; tilbage til
klubberne og vi har været umådeligt glade for at kunne komme ud og møde klubberne. Det
er essentielt for vores arbejde, at vi har kendskab til jer klubber: Hvem i er, hvad i ønsker og
hvordan vi bedst muligt kan hjælpe med det I har behov for. Derfor har klubbesøg været og
er forsat vigtige for os.
I september 2021 fik vi en ny udviklingskonsulent ombord, Camilla Salling Olsen, som gerne
vil sige en stor tak til klubber og medlemmer for den varme velkomst hun har fået:
”Det har været spændende at få indblik i sporten gennem aktiviteter og træning i klubberne, som
netop har været mulige uden de store corona-benspænd. Jeg ser frem til de fremtidige samarbejde og udviklingstiltag vi kan føre ud i Jeres klubber, så vi kan få nogle gode træningsmiljøer og
lokke flere medlemmer ind i bowlingsporten, barn som senior.”
Efteråret blev også opstarten på vores nye netværkstiltag, hvor vi faciliterer et møde mellem
Jer klubber med plads til at erfaringsudveksle, inspirere hinanden og få noget nyt med hjem til
klubben. Det er et online mødested, hvor man kan skabe netværk på tværs af klubber i hele
landet. Vi ser frem til næste netværksmøde som vil blive meldt ud om snarest.
2022 er starten på en helt ny strategiperiode, hvor nye aftaler med DIF er indgået og er klar
til at komme ud at leve i Bowling Danmark og klubberne. En ny strategi kan på mange måder
lyde helt fjernt, men det er faktisk alt det nærværende arbejde vi laver og planlægger at lave
sammen med klubberne.
DIF kommer med en portion penge, som fordeles på flere indsatser, hvor det giver bedst mening for os som sport, samt det vi ønsker at opnå. Fra at have tænkt større nationale indsatser,
er vi gået mere klubnært i strategiperioden fra 2022 til 2025. Det betyder at de indsatser vi
ønsker at søsætte i den kommende tid vil være sammen med Jer klubber, der har et ønske om
at udvikle og vækste.
Senior

Vækst af seniormedlemmer 40-59-årige gennem klubudvikling: I løbet af de kommende 4 år, vil vi
gerne i samarbejde med interesserede klubber lægge en indsats i at skabe gode trænings- og
klubmiljøer for voksne medlemmer, nye som rutinerede. Det kan ske ved at hjælpe klubberne
med etablere introhold for nye medlemmer, uddanne flere trænere i klubberne, lave klubarrangementer på tværs af niveau og ambitioner. Hvad end der giver mening for Jeres klub, vil
udviklingskonsulenten hjælpe og støtte jer med at søsætte jeres ideer.
Vækst af pensionistklubber og 60+ medlemmer gennem aktiviteter i DBwF: Der findes utroligt
mange 60+bowlere og pensionist bowlingklubber derude, hvor vi som organisation endnu
ikke har de store tilbud til. Det ønsker vi at forbedre så vi kan være et samlested uanset alder
og ambition for bowlingsporten i Danmark.
Derfor ønsker vi at udbyde flere aktiviteter for denne målgruppe, som vil være regionale tiltag
og en grundlæggende undersøgelse af behov og ønsker for målgruppen, som kan sætte en retning på yderligere tiltag.
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Fastholdelse af kvinder i bowling: Der ses desværre en faldende aktivitet af damer i bowlingsporten og vi vil gerne undersøge tilfredsheden blandt kvindelige atleter, så vi kan tilpasse
tilbud og finde passende tiltag, der giver mening ude for medlemmerne. Det vil altså være en
bred undersøgelse, der prøver at dække både turneringsbowling samt klub- og træningsforhold. Efter undersøgelsen vil der blive sammensat en arbejdsgruppe, som vil arbejde med at
udvikle og videreformidle mulige tiltag der kan hjælpe både det enkelte medlem og klubben.
Børn og unge

De seneste år med corona har taget hårdt på medlemmer. Det ses også hos børn og unge. Vi
har set en negativ udvikling i børn og unge medlemmer, hvilket betyder at vi nu er 399 børn
og unge i DBwF.
Derfor er det endnu mere veltimet og vigtigt at vi starter en ny 4-årig strategiperiode fra 2022.
Vi vil have fokus på den klubnære udvikling i den ny strategiperiode, ligesom vi skal være gode
til at få videns delt på tværs af Bowling Danmark. Vi skal blive endnu bedre til det vi er gode
til, og forsøge at udbygge vores indsatser, så vi kan være noget for alle de børn og unge der
allerede er i sporten, og alle dem der kunne synes bowling er interessant.
I forhold til afholdelse af aktiviteter i 2. halvdel 2021, har det heldigvis være muligt at starte
nogle aktiviteter; herunder ranking sæsonen. Det betyder at vi, i samarbejde med klubber og
haller, har kunnet sørge for, at der var aktiviteter for vores børn og unge, udover turneringen.
Skole OL
I forhold til Skole OL i 2022, har det lykkeligvis kunnet lade sig gøre at afholde lokalstævner.
Det har dog krævet lidt planlægning og omstrukturering for at tilpasse aktiviteterne til de Corona restriktioner der har været. Samlet betyder det, at vi efter 2 års pause endeligt har
kunnet byde børn og unge velkommen i deres lokale bowlingklub og vise vores sport.
I 2022 er et undervisningsforløb en inkluderet del af Skole OL. Det har vi benyttet til at indgå
et samarbejde med parasport. Det betyder, at to klubber nu udbyder undervisningsforløb og
træningshold rettet imod parasport for børn og unge.
Skole OL vil fremadrettet få en endnu større rolle i arbejdet med børn og unge i bowlingsporten. Skole OL har indtil videre været en rigtig fin branding platform for bowlingsporten. Nu
skal vi have skruet mere på rekrutteringsknappen. Skole OL, som det er i dag, foldes mere ud,
så vi for alvor kan udnyttet den store platform Skole OL er. Det har vi gjort ved at vinderen af
flere af lokalstævnerne bliver inviteret ned til træning op imod den landsdækkende final.
De ældste unge

En ny målgruppe i den nye strategiperiode er de unge i alderen 19-24 år. Når de unge mennesker når den alder, begynder de at falde fra i alle idrætsgrene generelt. Det gør sig også
gældende i bowling, men i endnu mere udtalt grad.
Vi vil gerne fastholde i de unge mennesker, der har holdt ved til de når teenageårene, og løfte
dem med over i seniorrækkerne, og et helt liv i bowlingsporten. Der vil blive arbejdet på to
primære måder med de ældste unge.
Vi vil som det første være med til at understøtte de ældste unge, som en fælles gruppe, så det
kommer til at ligne det, der en gang hed ”ungsenior”. Det betyder, at vi vil være med til at understøtter og selv lave tiltag der åbner op for breddetilbud til denne målgruppe. Det kan f.eks.
ske ved en udvidelse af rankingfinalen, så der er en række for denne målgruppe. Dermed lægges der også op til, at ranking stævnerne udbyder en lignende række.
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41

Gennem et klubnært samarbejde med udviklingskonsulenterne, den enkelte klub og klubberne imellem, skal de klubber, der ønsker at udvikle at holde på de ældste uge, hjælpes i gang
med og understøttes på bedst mulige måde. Sidst men ikke mindste, tages der i 2022 initiativ
til oprettelse af en ”unge gruppe”, hvor de unge atleter, selv skal være med til at forme fremtidens bowling for netop denne aldersgruppe 19-24 år.
Netværk for børn og unge arbejde

I 2021 skabte vi: ”Forum for børn og unge klubber”. Et netværk for de klubber, der har lyst til
at udvikle deres arbejde med børn og unge i bowlingsporten.
Der vil fortsat blive arrangeret netværksmøder i 2022, hvor der vil være spotkursus inspiration til arbejde med børn og unge.
Vi vil sørge for, at de nye gode ideer, kommer ud til hele sporten, så vi kan styrke hinanden og
arbejde så effektivt som muligt.
Vi skal have ungdomsklubberne så tæt på hinanden som muligt, så vi kan arbejde sammen på
tværs af klubber, og skabe en høj grad af sammenhæng for de børn og unge, der er i de enkelte
klubber.
Andre nye tiltag
Nyhedsbrevet Bowleren er netop blevet relanceret. Vi er glade for den tilbagemelding vi hr
modtaget. Vi ser frem til at modtage gode fortællinger fra jer alle, der har noget på hjerte, som
vi kan dele med resten af Bowling Danmark. Relanceringen af Nyhedsbrevet Bowleren, er et
led i en større kommunikationsstrategi, der skal være med til at synliggøre hvad der rør sig
rundt om i hele Bowling Danmark.
1-2-Træner uddannelse er en ny træneruddannelse, der ikke er så omfattende som træner 1uddannelsen. 1-2-Træner er træneruddannelse, der er tiltænkt til hjælpetrænere og nye trænere, der snuse til trænerrollen og til dem der gerne, en gang imellem, vil give en ekstra hånd
med i klubbens træningsmiljø. 1-2-Træner er en uddannelse, der vil tage en dag og kan gennemføres ude i klubberne. Det er en træneruddannelse både for kommende trænere for børn
& unge, men også for senior, hvor man ønsker at sætte retning på træning, eller kunne tilbyde
en træner for nye medlemmer i. 1-2-Trænerudannelsen vil blive udbudt i løbet af foråret
2022.
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4.3

Orientering fra den sportslige organisation
v/Torben V. Andersen

Med Lottes fratrædelse som sportschef den 30. november 2021, er de skabt et tomrum ikke
kun i Danmarks Bowling Forbunds sportslige organisation, men i Danmarks Bowling Forbund
generelt. Det bliver utroligt svært, men langt fra umuligt, at rekruttere den rigtige person.
Den kommende sportschef kan se frem til et konstruktivt samarbejde en yderst dedikeret
trænerstab, der sikkert vil og tilrettelægge godt træningsprogram for deres kommende chef.
Sportslige aktiviteter i 2021

2021 har været præget af udskydelse af flere mesterskaber. Europamesterskaberne for både
herre og damer er flyttet af flere omgang og har nu terminer omkring et år senere end oprindeligt planlagt.
•
•
•

EYC 2021 i Tilburg, Holland planlagt til perioden 25. marts til 4. april 2021, blev flyttet til
perioden 9. til 18. september 2021.
EWC 2021 i Aalborg, Danmark planlagt til perioden 2. til 13. juni 2021, blev flyttet til februar 2022. Er endnu engang flyttet til august 2022.
EMC 2021 i Helsinki, Finland planlagt til perioden 11. til 12. august 2021, blev flyttet til
januar 2022. Er endnu engang flyttet til maj/juni 2022.

Resultater for mesterskaber i 2021

Efter et langt forår og sommer uden internationale mesterskaber, bød efterårsmånederne;
september, oktober og november på to europamesterskaber, et verdensmesterskab og fire
bronze- og en sølvmedalje:
•

EYC 2021 Tilburg, Holland:
Bronze i Double til:
Bronze i Masters til:
Bronze i Double til:

•
•

Hanne Antonsen, Trekanten KIF
Julie Bentsen, Stenhuset
Julie Bentsen, Stenhuset
Anton P.V. Pedersen, Brasilia
Nicolas Carter, Ravnsborg

ECC 2021 Chania, Greece:
Sølv til:
Mika Guldbæk, Trekanten KIF
IBF Super World Championship 2021, Dubai, de Forenede Arabiske Emirater:
Bronze i Double til:
Mika Guldbæk, Trekanten KIF
Cecilie Dam, Trekanten KIF

Det er et meget flot resultat, specielt set i forhold en utrolig lang periode uden konkurrence i
hele første del af 2021. Medtages den ene bronze- og guldmedalje fra IBF Master World
Championships 2021, der er om talte i bestyrelsens beretning ovenfor, så blev 2021 et år med
fem bronze-, en sløv- samt en guldmedalje og fire nye danske verdensmestre på bare tre måneder, et rigtig godt os for Danmarks Bowling Forbund. Tillykke med alle medaljerne.
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Mesterskaber i 2022 er sat til følgende terminer

På nuværende tidspunkt er følgende mesterskaber termin i 2022:
•
•
•
•

EMC 2021 for herre i Helsinki, Finland i perioden 31. maj til 11. juni 2022
EWC 2021 for damer i Aalborg, Danmark i perioden 10. til 21. august 2022
EYC 2022 i Wittelsheim, Frankrig i perioden 2. til 11. september 2022
VM 2022 for teams herre og damer i Kuwait eller Dubai (oktober eller november 2022)

Flytning af alle tre europamesterskaber for årets første fire måneder til senere på året gør, at
den oprindelige aktivitetsplan, for den sportslige organisation, skal justeres.
Der er behov for flere nettosamlinger frem mod alle tre europamesterskaber. Samtidig er der
også behov for bruttosamlinger som en del af forberedelserne til VM 2022 for teams herre og
damer i oktober eller november 2022.
Det betyder at hele det elitære budget for 2022 er under pres og skal revideres for at finde
løsninger, der kan understøtte den ændrede aktivitetsplan for den sportslige organisation på
den bedt mulige måde.
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4.4

Landsaktivitetsudvalgets beretning
v/udvalgsformand Charlotte Leen

Det er ikke så længe siden vi var samlet til sidste repræsentantskabsmøde. Siden er der ikke
sket de store forandringer og det kan hurtigt lyde som om, at man gentager sig selv.
Som hver sæson, arbejder vi med at få aktivitetsplanen på plads inden næste sæson. Aktivitetsplanen er den plan, som alle udvalg arbejder ud fra. I denne sæson har der været en del
flytninger og aflysninger af både nationale og internationale mesterskaber og stævner.
Allerede kort efter nytår blev der arbejdet på højtryk for at finde de sidste atleter til Øst/Vest
matchen 2021, der blev afholdt i Odense Bowlinghal & Simgolf Center den 29. januar 2022. Vi
har bl.a. omtalt Øst/Vest matchen som arrangement atleterne kan se frem til at skulle deltage
i. Dagen plejer at være superhyggelig og meget et meget socialt arrangement, hvor atleter fra
Øst og Vest kæmper mod hinanden på banerne og hvor Øst og Vest aktivitetskoordinatoren
kæmper deres ”egen kamp” bag banerne.
Som nye arbejdsområder har Landsaktivitetsudvalget fået iBowl og de landsdækkende åbningsstævner vores vinger. Der er allerede nedsat et udvalg, der arrangere det kommende
landsdækkende åbningsstævne; det bliver en spændende opgaver.
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4.5

DM-udvalgets beretning
v/udvalgsformand Kim T. Andersen

Det er ikke gået mere end seks måneder siden sidste repræsentantskabsmøde. Et møde afholdt i skyggen af Corona. En skygge der først nu, er ved at forlade hverdagen. Det betyder, at
vi nu for alvor kan fokusere på hvad der ligger foran os, og ikke mindst genskabe en grobund
for yderligere udvikling og fremgang
En ting har vi lært af Corona; vi er mere sårbare end vi tror, men vi samtidig ressourcer og
evner betyder, at vi kan overvinde sårbarheden, selv om udefra kommende restriktioner har
sat nogle faste ramme hvori vi har skulle agere. Fleksibilitet og kreativitet, har været den rette
”medicin” i næste to år. Det har til tider været udfordrende for os alle, men ved fælles hjælp,
er det lykkes. En kæmpe tak til alle for denne fælles styrke. Det er det fællesskab og den
styrke, hvorpå bowlingsportens fremtid skal bygges.
I DM-udvalget er der igangsat flere projekt med fokus på sammenhængskræften i turneringsbowlingen. Der lægges op til et dybere samarbejde med øvrige turneringsaktører i DBwF.
Samarbejdet skal afklare, om der skabes for store gab mellem de enkelte turneringslag, der
når alt kommer til alt, er med til at skabe en tilbagegang på det sportslige plan.
Det rigtig spørgsmål skal stilles. Klubber og ikke mindst atleterne, skal inddrages gennem dialog og brug af spørgeskemaundersøgelser. DM udvalget håber, at der af den vej skabes et
robust grundlag for det arbejde der skal gøres.
Der er netop udsendt et spørgeskema til alle klubber og deres hold i ligaen; temaet er ændring
af det nuværende slutspilsformat i forbindelse med den kommende sæson 2022/23. Et format
vi glæder os til at folde ud.
Et andet og kommende projekt vil fokusere på damebowling i 1. division og ligaen. Et spørgeskema skal danne grundlag for en analyse af tanker, visioner, formater, nuværende tilstand
m.v. Alle der ønsker at bidrage til processen vil kunne besvare spørgeskemaet. Den efterfølgende analyse skulle meget gerne ende med konkret forslag til en forbedring af 1. division og
Ligaen for damernes vedkommende.
Heldigvis tyder rigtig meget på, at bowlingsporten også har en fremtid efter lange perioden
med corona restriktioner. Stille og roligt vil vi finde tilbage til en ”normal” fast rytme med fokus
på bowlingsportens mange aktiviteter. Tak til alle klubber og især de atleter, der bakker op de
danske mesterskaber.
Husk det kommende Danmarksmesterskab i single/double i bededagsferien. Kig forbi hvad
enten man deltagende atlet eller tilskuere.
Glem ikke slutspillet i Danmarksmesterskabet for 6 mandshold. Det bliver helt sikkert vanvittig spændende, og intenst i år. For første gang samles mere end 25 idrætsgrene i én by, for at
afholde danske mesterskaber. Aalborg er rammen for ”DM-ugen”, der arrangeres af Danmarks Idrætsforbund i samarbejde med Aalborg Kommune. Det bliver helt sikkert vanvittigt
spændende og intens, med et mini-OL på dansk jord, når 25 idrætsgrene afholder deres mesterskaber i dagene 23. til 26. juni. Bowlingsporten bidrager til dette store DM-ugen i dagene
25. & 26. juni med Ligaslutspillet i Løvvang Bowling Center.
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4.6

Ordensudvalgets beretning
v/udvalgsformand Erik Pedersen

Ordensudvalget har ikke modtaget sager til behandling siden repræsentantskabsmødet 7. august 2021.
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4.7

Disciplinærudvalgets beretning
v/udvalgsformand Arne Frost

Disciplinærudvalget har behandlet to sager.
Den ene handlede om usportslig optræden, hvor der var uenighed mellem dommer og holdleder.
Den anden handlede om en spiller der ikke spillede i klubtrøje.
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4.8

Lovudvalgets beretning
v/udvalgsformand Leif Makholm

Ligesom resten af bowlingverdenen (på nær bestyrelsen) lå stille i foråret 2021 har der heller
ikke været stor aktivitet i lovudvalget.
I efteråret blev de ændringsforslag, der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet, indført i
forbundets lovkompleks. Desuden blev Dommerhåndbogen ajourført, så de nye regler i spillereglerne om brug af bowlingudstyr også fremgår af dommerhåndbogen og materialet til
brug for dommerkurser.
Vi afventer stadig at International Bowling Federation offentliggør deres spilleregler, for at
kunne referere mere specifikt til disse. Desuden har European Tenpin Bowling Federation
(ETBF) ændret navn til European Bowling Federation (EBF), men dette er endnu ikke kommet
til udtryk på deres hjemmeside eller i deres regler. Det fremgår kun af deres Facebook side.
I perioden har udvalget behandlet henvendelser fra forbundets bestyrelse og øvrige udvalg,
når disse ønskede forbundets regler (eller mangel på samme) fortolket.
Der har været flere henvendelser om fortolkning af reglerne for klubskifte, herunder om klubskifte i den karantænefri periode. Måske bør reglerne om klubskifter gennemgås nærmere,
for at de bliver tydeligere.
Herudover har der været henvendelser om opvarmning, streng-maskiner, bowlingsko og registrering af fælles serier.
Der er gennemgået vedtægter for en klub, der ønskede optagelse i forbundet. I den sammenhæng er der arbejdet på en beskrivelse af retningslinjerne for optagelse af medlemsklubber.
Hermed overgives beretningen fra lovudvalget til repræsentantskabet.
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Regnskab 2022 2021
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Danmarks Bowling Forbund
Årsrapport 2022 2021
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5.2

Påtegninger

Danmarks Bowling Forbund
Årsrapport 2021

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for Danmarks Bowling Forbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701
af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller,
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Brøndby, den 6. marts 15. marts 2022
Bestyrelsen:

Torben V. Andersen
Formand

Ole Kristensen
Næstformand

Victor Verner Gundersen
Medlem

Tim Høst
Medlem

Charlotte Leen
Medlem

Martin Guldager
Medlem

Torben Rasmussen
Medlem
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5.3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund
Årsrapport 2021

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Bowling Forbund for regnskabsåret 1. januar 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision,
idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af Danmarks Bowling Forbund i overensstemmelse med internationale
Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorer og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA code.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte
resultatbudget. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010,
kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Danmarks Bowling
Forbunds evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor
dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Danmarks Bowling Forbund, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Danmarks Bowling Forbund
Årsrapport 2021

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed,
men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne
for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig
revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Danmarks Bowlings Forbunds interne
kontrol.
► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der
kan skabe betydelig tvivl om Danmarks Bowling Forbunds evne til at fortsætte driften.
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Danmarks Bowling Forbund ikke længere
kan fortsætte driften.
► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Danmarks Bowling Forbund
Årsrapport 2021

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde
væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4
og 6.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de Danmarks Bowling Forbund, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridiskkritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af
sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love
og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de
Danmarks Bowling Forbund, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 6. marts 15. marts 2022

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik B. Vassing
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne32827
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Rasmus Friborg Andersen
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne44147
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Oplysninger om forbundet
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Danmarks Bowling Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: +45 43 26 29 11
Hjemmeside: www.bowlingsport.dk
CVR-nr. 33 79 92 17
Bestyrelse

Torben V. Andersen
Ole Kristensen
Charlotte Leen
Victor Verner Gundersen
Martin Guldager
Torben Rasmussen
Tim Høst
Revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Bank

Sydbank
Momsregistrering

Danmarks Bowling Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget.
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Ledelsesberetning, årsrapport 2020 2021

Danmarks Bowling Forbund
Årsrapport 2021

Danmarks Bowling Forbund kom ud af 2021 med et overskud på 911.421 kroner.
I beløbet er modtaget skyldig beløb til Team Danmark på 22.282 kroner.
Årsresultatet er 1.217.421 kroner højere end budgetteret. Endnu en gang er årets resultat
atypisk på grund af Covid-19 og som følge her af; nedlukning af den indendørs idræt i de første
6 måneder af i 2021. Mange sportslige aktiviteter måtte aflyses og holdturneringen 2020/21
måtte indstilles kort efter starten i oktober 2020 og senere helt aflyses primo 2021.
På indtægtssiden er tilskud fra Team Danmark i 2021, reduceret med 22.282 kroner. Det skyldes, når alt kommer til alt, et mindre underforbrug. Ligeledes ses en afvigelse på 12,91 % i
forhold til budgetteret licensindtægter. Det svarer til et fald på cirka 16,85 % i forhold til budgetteret licensindtægter i 2021. Der er opkrævet cirka 50 % mindre i holdtilmeldingsgebyr
som følge aflysning af holdturneringen 2020/21. Øvrige indtægter er stort set realiseret som
budgetteret.
På udgiftssiden har der været underforbrug i forhold til den sportslige organisation, brede og
udvikling, børn og unge gruppen, aktivitetsudvalg, repræsentantskabsmøde, bestyrelsesmøde og administration. Primært som følge af Covid-19 pandemien.
Lønudgifterne er lavere end budgetteret, hvilket skyldes, at den nye administrative organisering fra 2020, er fuldt ud gennemført i 2021.
Ungdomsfonden

Ungdomsfonden har tidligere være præsenteret som en fond, men er reelt en henlæggelse.
Derfor bliver den i 2021 præsentere som sådan. Midlerne kan forsat kun anendes til samme
formål som oprindelig.
Medarbejdere

Der er pt. 1. september 2021 ansat endnu en udviklingskonsulent.
Prøvelicenser

De er i 2021 udstedt 24 prøvelicenser til børn og unge uden beregning. Beløbet svarer til en
manglende indtægt på 3.875 kroner. Der i 2021 udstedet 6 førstegangslicenser á 250 kroner
og 44 førstegangslicenser á 125 kroner. Beløbet svarer til en manglende indtægt på 7.000 kroner.
I den samlede licensomsætning indgår de 10.875 kroner. Beløbet er samtidig udgiftsført som
rekrutteringsomkostning.
Økonomihåndtering

Den daglige økonomihåndtering har været varetaget af IKC Økonomi. I det omfang det har
været muligt, som følge af Covid-19 og efter omstændighederne generelt, har der i 2021 været tale om et konstruktivt samarbejde mellem Danmarks Bowling Forbund og IKC Økonomi.
Der er nu fokus på genoptagelse af en stabil og regelmæssig budgetkontrol.
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Resultatdisponering

Resultatdisponeringen fra 2019 og 2020 på i alt 1.510.000 1.255.000 kroner er ikke anvendt
i 2021 på grund af Covid-19. Henlæggelserne fra 2019 og 2020 videreføres til 2022 og efterfølgende år. Bestyrelsen forslår 111.421 kroner overført til konsolidering af egenkapitalen.
Endvidere henlægges:
•
•
•
•
•
•
•

150.000 kroner til Strategiske spor.
50.000 kroner til Smileyordning.
75.000 kroner til kompetenceudvikling.
75.000 kroner til Pilotprojekter nyt konkurrencesetup.
150.000 kroner til Bredde aktiviteter.
150.000 kroner til IT-udvikling.
150.000 kroner til kommunikationsstrategi og opdatering af hjemmeside.

Revideret budget 2021

I det reviderede budget 2021, fremlagt på repræsentantskabsmødet 7. august 2021, er der en
sammentællingsfej i de samlede udgifter på 115.000 kroner. De budgetteret udgifter for 2021
på 5.386.000 kroner, skal derfor reduceres med 115.000 kroner til i alt 5.271.000. Det budgetterede underskud for 2021, skal derfor rettelig være 306.000 kroner og ikke som anført i
det reviderede budget for 2021 på 421.000 kroner.
Budget 2022

Efter repræsentantskabets vedtagelse af 2022 budgettet på det ordinære repræsentantskabsmøde den 7. august 2021, har bestyrelsen revideret budgettet i overensstemmelse med
den viden, der er tilgået siden. Bestyrelsen fremlægger derfor et revideret budget 2022, men
er samtidig bevidst om, at Coved-19 pandemien kan og vil have indflydelse på det reviderede
budget 2022.
Budget 2023 og budgetprognose 2024

Bestyrelsen fremlægger forslag til budget 2023 og budgetprognose for 2024. Bestyrelsen håber på en hurtig ”normalisering” af bowlingsportens mange aktiviteter i 2022, og dermed
Covid-19 pandemiens aftagende indflydelse på Danmarks Bowling Forbunds økonomi i 2022
og kun ringe grand i 2023.
Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2021

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet
forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapport.
Danmarks Bowling Forbund
Bestyrelsen
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Anvendt regnskabspraksis

Danmarks Bowling Forbund
Årsrapport 2021

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. september
2010, kapitel 4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets
ressort, som modtager af tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.
Årsregnskabet for 2021 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse
Indtægter

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund, kontingenter, sponsorater mv. indregnes i det år det
vedrører.
Tilskud til øremærkede projekter indregnes i takt med, at der afholdes tilskudsberettigede
omkostninger.
Eventuelle modtagne ikke-anvendte øremærkede tilskud præsenteres som en kortfristet
gældsforpligtelse under regnskabsposten ”forudmodtaget indtægter”.
Andre ekstern omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære
aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til slag, administration, lokaler m.v.
Andre eksterne omkostninger føres under de respektive aktiviteter.
Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af forbundets medarbejdere. I personaleomkostninger er
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Personaleomkostninger føres
under de respektive aktiviteter.

Repræsentantskabsmøde 2022
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Balancen
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til pålydende værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.
Periodisering

Væsentlige indtægter og udgifter periodiseres på balancedage.
Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse

Danmarks Bowling Forbund
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse

Budget
Note

2021

2021

2020

Indtægter
Tilskud, Danmark Idrætsforbund

2.375.000

2.375.000

2.372.000

Tilskud, Team Danmark

1.161,026

1.260.000

882.003

Klubkontingent

164.000

170.000

182.000

Licensindtægter

740.250

850.000

835.620

Andre indtægter

11.700

0

10.987

293.450

297.000

597.200

19.081

13.000

12.988

4.764.507

4.965.000

4.892.798

-1.044.711

-1.225.000

-545.857

-10.286

0

0

-12.470

-35.000

-18.803

-3.317

-50.000

-59

Holdtilmeldingsgebyr
Tilskud Kulturministeriet
Indtægter, i alt
Omkostninger
Sportslige aktiviteter:
Sportslig organisation

1

Mesterskaber 50+/65+
DM udvalget

2

Landsaktivitetsudvalget
Børn & Unge

2

-24.384

-273.000

-49.739

DBwF Vest

2

32.781

-75.000

-34.008

DBwF Øst

2

-36.310

-70.000

-14.690

Motions og ældreudvalg

2

0

-10.000

-6.019

-34.220

0

0

-1.132.917

-1.738.000

-669.175

-35.628

-435.000

-47.585

-35,628

-435.000

-47.585

Ekstraordinære udgifter vedr. Corona

Fastholdelse og rekruttering:
Bredde og udvikling
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse (forsat)

Budget
Note

2021

2021

2020

Kommunikation og uddannelse:
Kommunikationsudvalget
Bowling Portalen
Træneruddannelse
Dommeruddannelse
Lederuddannelse
Bowlingskoler

-2.005

-25.000

-4.752

-30.747

-80.000

-37.997

0

-21.000 -20.000

16.290

-6.219

-5.000

-396

0

-5.000

0

-870

-20.000

-870

-38.971

-155.000

-27.725

-1.000

-567

Ordensudvalget

0

Disciplinærudvalget

0

-1.000

0

Lovudvalget

0

-1.000

0

0

-3.000

-567

-145.927

-185.000

-173.022

-3.122

0

0

0

Mødeomkostninger og administration:
Bestyrelsesomkostninger og rep. møde
Økonomiudvalg
Administration

4

-684.932

-800.000

-700.456

Personaleomkostninger

5

-1.811.589

-1.955.000

-2.056.707

-2.645.570

-2.940.000

-2.930.185

-3.853.086

-5.271.000

-3.675.237

911.421

-306.000

-1.217.561

111.421

-306.000

699.058

800.000

0

255.000

911.421

-306.000

1.217.561

Omkostninger i alt
Årets resultat
Resultatdisponering
Overført til disponibel egenkapital
Overført til henlæggelser
Årets resultat
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Balance

Danmarks Bowling Forbund
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
Note

2021

2020

AKTIVER
Tilgodehavender
Forudbetalinger

213.736

21.116

Diverse debitor og mellemregninger

389.176

116.792

22.000

15.948

Tilgodehavender i alt

153.856

153.856

Likvide beholdninger

4.094.844

4.099.562

AKTIVER I ALT

4.719.756

4.253.418

1.255.981

1.038.420

111.421

217.561

1.367.402

1.255.981

2.119.320
2.119.320

1.319.435
1.319.435

3.486.722

2.575.416

Danmarks Idrætsforbund

179.332

234.110

Forud modtaget indtægter

724.582

557.770

32.424

104.942

0

187.987

296.969

593.193

Gældforpligtelser i alt

1.233.034

1.678.002

PASSIVER I ALT

4.719.756

4.253.418

Aconto

PASSIVER
Egenkapital

6

Egenkapital, disponibel, primo
Årets resultat, jf. resultatdisponering
Egenkapital, disponibel, ultimo
Henlæggelser
Henlæggelser i alt

7

Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser

Feriepengeforpligtelse, kortfristet
Feriepengeforpligtelse, indefrosset
Kreditorer

Eventualforpligtelser
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter

2021
1

2020

Sportslig organisation
Talentudvikling
Elitecentre
Træner/sportschef omkostninger
Træner/leder uddannelse
Samlinger/konkurrencer/mesterskaber
Omkostninger TD specialister
Materialer

2

Budget
2021

-4.335
-149.052
-125.078
-48.787
-677.873
0
-39.586
..
-1.044.711

-50.000
-120.000
-130.000
-50.000
-789.300
-20.000
-65.700
-1.225.000

-24.148
-99.791
-89.265
-28.413
-282.287
-51
-21.902
..
-545.857

966
0
0
-1.797
-6.673
0
-3.500
0
-850

10.000
-5.000
20.000
0
-10.000
-3.000
-3.000
-20.000
-24.000

-6.631
3.014
5.384
4.800
-3.690
0
-2.781
-10.049
-8.850

-12.470

-35.000

-18.803

0
0
0
0
-22.196
-2.188

-15.000
0
-10.000
-40.000
198.000
-10.000

-2.834
-400
-12.736
-1.681
-32.088
0

-24.384

-273.000

-49.739

Sportslige aktiviteter
DM Udvalget:
Old Boys/Girls mesterskaber
DM Trio
DM Single/double
DM Mixdouble
Drift – DM Udvalget
Landspokalturneringen
Liga
UDM
Ungdomsligaen

Børn/Unge Gruppen:
Drift – Ungdomsudvalget
Årets ungdomsbowler
U-ranking
Øst/Vest match
Børn og uge strategispor
UDM Siteevents
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter

Budget
2021

2021
2

2020

Sportslige aktiviteter (forsat)
DBwF Vest:
Sportslige aktiviteter – DBwF Vest
Drift – DBwF Vest

36.912
-4.131

-75.000
0

-20.250
-13.758

32.781

-75.000

-34.008

-28.892
-7.418
..
-36.310

-70.000
0
-70.000

-7.127
-7.563
..
-14.690

-40.383

-453.000

-117.240

0
-5.180

-100.000
-25.000
0

0

-110.000

0
-26.609
-1.136
+
-6.625

-13.215 -19.573

-100.000
-210.000

-13.215

-47.252 -35.628

-435.000

-47.585

DBwF Øst:
Sportslige aktiviteter – DBwF Øst
Drift – DBwF Øst

Sportslige aktiviteter i alt
3

Bredde og udvikling
I-Bowl
Prøvelicenser
Udviklingsaktivitet
Reaktivering strategispor
Organisation strategispor
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-26.609 -10.875
-1.136
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter

2021
4

0
-50.825
-80.274
-150.700
-171.063
-29.704
-1.244
-2.501
-89.140
-13.932
-5.000
-7.771
-1.158
0
-56.581
-25.039
0

0
-180.000
-110.000
-135.000
-135.000
-5.000
0
-70.000
-45.000
-15.000
-5.000
-25.000
-10.000
-5.000
-30.000
-30.000
0

50
-104.868
-124.895
-133.528
-167.639
-646
-1.244
-6.303
-33.595
-17.572
-10.474
-17.003
-7.405
-1.769
-40.716
-30.689
-2.160

-684.932

-745.000

-700.456

-688.039
-1.050.277
-145.791
72.518

-880.000
-1.075.000
0
0

-874.773
-988.640
-164.024
-29.270

-1.811.589

-1.955.000

-2.056.707

Gager og sociale ydelser
Administration og udviklingsafdeling
Sportslig organisation
Sociale ydelser og pension
Feriepengeregulering
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2020

Administration
Medaljer
Kørselstilskud
Husleje
Regnskabsmæssig assistance
Sekretariat assistance
Juridisk bistand
Annoncer
Kontorhold, tryksager og porto
IT, service, vedligehold og småanskaffelser
Telefon og internet
Gaver og repræsentation
Kontingenter og abonnementer
Transportomkostninger
Forplejning
Renter og gebyrer
Forsikringer
Diverse

5

Budget
2021

Danmarks Bowling Forbunds

Danmarks Bowling Forbund
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter

6

Egenkapital
Årets resultat disponeres 2019 som følger:

150.000 kroner
75.000 kroner
20.000 kroner
10.000 kroner
699.058 kroner

til en pulje, der skal understøtte initiativer ift. de strategiske spor.
overføres til Smileyordning
overføres til Kompetenceudvikling
overføres til Pilotprojekt ifm. nyt konkurrencesetup
overføres til konsolidering af egenkapitalen

Årets resultat disponeres 2020 som følger:
600.000 kroner henlægges til dækning af manglende holdtilmeldingsgebyr i
2022 & 2023 med t kr. 300 pr. år.
150.000 kroner henlægges til IT-udvikling
150.000 kroner henlægges til initiativer ifølge de strategiske spor.
100.000 kroner henlægges til bredde aktiviteter.
219.659 kroner overføres til konsolidering af egenkapitalen
Årets resultat disponeres 2021 som følger:
150.000 kroner henlægges til initiativer ift. de strategiske spor.
50.000 kroner henlægges til Smileyordning.
75.000 kroner henlægges til Kompetenceudvikling
75.000 kroner henlægges til Pilotprojekt ifm. nyt konkurrencesetup
150.000 kroner henlægges til bredde aktiviteter
150.000 kroner henlægges til IT-udvikling
150.000 kroner henlægges til kommunikation og opdatering af hjemmeside.
111.421 kroner overføres til konsolidering af egenkapitalen.
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Danmarks Bowling Forbund
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter

2021
7

Henlæggelser
Henlæggelse primo, Strategiske spor
Henlæggelse tilgang
Henlæggelse afgang

300.000
150.000
0

150.000
150.000
0

Henlæggelser ultimo

450.000

300.000

75.000
50.000
0

75.000
0
0

125.000

75.000

Henlæggelser primo, Kompetenceudvikling
Henlæggelse tilgang
Henlæggelse afgang

20.000
75.000
0

20.000
0
0

Henlæggelser ultimo

95.000

20.000

Henlæggelser primo, Pilotprojekter nyt konkurrencesetup
Henlæggelse, tilgang
Henlæggelse, afgang

10.000
75.000
0

10.000
0
0

Henlæggelser ultimo

85.000

10.000

Henlæggelser primo, Smileyordning
Henlæggelse tilgang
Henlæggelse afgang
Henlæggelser ultimo

Henlæggelser primo, Bredde aktiviteter
Henlæggelse, tilgang
Henlæggelse, afgang

100.000
150.000
0

Henlæggelser ultimo

250.000

100.000

Henlæggelser primo, IT-udvikling
Henlæggelse, tilgang
Henlæggelse, afgang

150.000
150.000
0

0
150.000
0

Henlæggelser ultimo

300.000

Henlæggelser primo, Holdtilmeldingsgebyr 2021-2022
Henlæggelse, tilgang
Henlæggelse, afgang

600.000
0
0

0
600.000
0

Henlæggelse ultimo

600.000

600.000

1.255.000

255.000

Henlæggelser i alt
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2020

0
100.000
0

100.000
0

0

150.000
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Danmarks Bowling Forbund
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter

7

Henlæggelser (forsat)
Henlæggelser primo, kommunikation og hjemmeside
Henlæggelse, tilgang
Henlæggelse, afgang

0
150.000
0

0
0
0

Henlæggelse ultimo

150.000

0

Henlæggelser primo ungdomsfonden
Henlæggelser tilgang
Henlæggelser afgang

64.435
0
-115

64.435
0
0

Henlæggelser ultimo

64.320

64.435

2.119.320

1.319.435

Henlæggelser i alt

8

Eventualforpligtelser
Forbundet har overfor Jydsk Emblem Fabrik A/S forpligtet sig til at købe medaljer m.v. for
kr. 228.480
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5.10

Kritisk revisions påtegning

v/ Flemming Himmelstrup & Hans Græsvig

Kritisk revision for 2021 udført i Brøndby den 16.02.2022
Den kritiske revision har gennemgået følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•

Sportslig organisation
DM Udvalget
Bredde og udvikling
Udvalg
Uddannelse
Forudbetalte omkostninger
Bestyrelsens forretningsorden

Der ses et merforbrug på kraft og talentcentre til indkøb af trænings it-udstyr, hvilket skal ses
i lyset af at der generelt i den sportslige organisation ses et underforbrug.
Forudbetaling af startgebyrer der vedrører næste regnskabsår bør bogføres under forudbetalte indtægter for at undgå at det forstyrrer driftsresultatet.
Vi har set en høj grad af underforbrug på trods af færre Corona-restriktioner. Flere aktiviteter
er ikke gennemført på trods af at aktiviteten er sat i budgettet.
Bredde og udvikling kun har været i stand til at bruge ca. 8 % af det afsatte midler. Bredde og
udvikling har hermed bidraget med ca. 400 tkr. til forbundets overskud.
Det fremgår af bestyrelsens referat dateret 20/11 2021, at der er truffet beslutning on at tildele formanden et MasterCard, hvilket så ud til at stride med bestyrelsens forretningsorden
§ 15 stk. 1. Formanden har fået udleveret et MasterCard Debet til en separat konto, hvilket er
i overensstemmelse med § 15 stk. 4.
Regnskabet viser forudbetalte omkostninger på 214 tkr., hvilket ikke er specificeret i det materiale vi har haft til rådighed.
Vi har ikke fundet andre afvigelser der giver anledning til yderligere kommentarer.
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6.

Forslag

Forslag
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6.1

Redaktionelle ændringer siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde
I henhold til forbundets love § 9, stk. 4.1 er følgende redaktionelle ændringer gennemført efter det ordinære repræsentantskabsmøde den 7. august 2021:
Ændringer i Lovregulativ I
I.

Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2
• På det ordinære repræsentantskabsmøde den 7. august 2021 blev Love for Danmarks Bowling Forbund § 6, stk. 2.1.1 og stk. 2.1.2 ændret så opgørelse af registrerede medlemmer og
licenserede medlemmer foretages den 1. januar.
- (Ændring sket i: § 5, stk. 5).

Ændringer i Lovregulativ III
I.

Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2

•

74

På det ordinære repræsentantskabsmøde den 7. august 2021 blev ”poststemplets
dato” i § 12, stk. 3 ændret til ”den elektroniske ansøgnings dato”. Da § 12 stk. 1 har
anvendt samme formulering ændres denne redaktionelt.
- (Ændring sket i: § 12, stk. 1)
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6.2

Forslag
Udfyldes af bestyrelsen
Fremsat af:
Bestyrelsen
Modtaget den:
31.12.2021
Ændring af:
Love § 19, stk. 8
Krav til vedtagelse:
2/3 flertal af afgivne stemmer
Vedtaget:

Forslag til DBwF’s Love § 19, stk. 8: Valg af ungdomsleder og udpegning af udvalgsmedlemmer

Motivation:

I 2018 vedtog repræsentantskabet en suspendering af valg af ungdomsleder
samt udpegning af udvalgsmedlemmer til DBwF’s ungdomsudvalg, bl.a. for at
understøtte de strategiske sport om fastholdelse og rekruttering af børn og
unge i det daværende strategiske masterplan 2018-2021.
I den nye strategiske periode 2022-2025 vil der forsat fokus børn og unge i
bowlingsporten. I perioden vil børn og unge gruppen forsætte med at tage initiativ til løsning, at opgaver løses i ad hoc driftsgrupper, der refererer til børn
og unge gruppen. Endvidere vil ansvaret for udførelse af alle beskrevne indsatsområder jf. sport 1 – ”Vækst børn og ugen” være placeret i gruppen under
ledelse af den ansatte udviklingskonsulent.
Perioden for suspension af § 19, stk. 1, stk. 2 og stk. 3 ønskes derfor forlænget
i yderligere fire år med fokus på forsat understøttelse af det strategisk område.
Nuværende
§ 19, stk. 8

Valg af ungdomsleder samt udpegning af udvalgsmedlemmer jf. §§ 19, stk. 1., stk. 2 og stk. 3 suspenderes i perioden
2018-2021. Suspensionen sker som følge af Danmarks
Bowling Forbunds strategiske masterplan indgået med
Danmarks Idrætsforbund. I perioden 2018 -2021 varetages ungdomsudvalgets opgaver af projektgruppen for børn
og unge sporet jf. den strategiske masterplan. Budgetansvaret varetages af DBwF’s udviklingschef. § 19, stk. 8
slettes automatisk i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde 2022.

Forslag til ny
§ 19, stk. 8

Valg af ungdomsleder samt udpegning af udvalgsmedlemmer jf. §§ 19, stk. 1, stk. 2 og stk. 3 suspenderes i perioden
2022-2025. Suspensionen sker som følge af Danmarks
Bowling Forbunds strategiske masterplan indgået med
Danmarks Idrætsforbund. I perioden 2022-2025 varetages
ungdomsudvalgets opgaver af børn og unge gruppen jf.
børn og unge sporet i den strategiske masterplan 20222025. Budgetansvaret af DBwF’s børn og unge gruppe i
samarbejdet med bestyrelsen. Budgetansvaret varetages
af DBwF’s børn og unge gruppe i samarbejdet med bestyrelsen. § 19, stk. 8 slettes automatisk i forbindelse med det
ordinære repræsentantskabs-møde 2026.
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Sportslige el.
organisatoriske
konsekvenser:

Fremgår af motivationen

Økonomiske
konsekvenser:

Indsatsområdet er støttet af DIF gennem det årlige tilskud.
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Udfyldes af bestyrelsen
Fremsat af:
Bestyrelsen
Modtaget den:
31.12.2021
Ændring af:
LR I, kapitel 3, § 5 og ny § 6
Krav til vedtagelse:
2/3 flertal af afgivne stemmer
Vedtaget:

Forslag til DBwF’s LR I, nyt kapitel 3 om registrering af klubbens medlemmer

Motivation:

En bowlingklub eller bowlingafdeling skal ved ansøgning om optagelse opfylde kravet om minimum 10 registrerede jf. lovregulativ I, § 3, stk. 3.
For at en bowlingklub eller bowlingafdeling kan bevare vare sine organisatoriske rettigheder, skal bowlingklubben eller bowlingafdelingen til enhver tid
opfylde kravet om registreret medlemmer jf. lovregulativ I, kapitel 3: Rettigheder for medlemsklubberne.
Det er derfor nødvendigt, at der forligger den nødvendige dokumentation
for, at krævet jf. lovregulativ I, § 3 stk. 2 samt § 5 generelt. Derfor tilføjes en
§ 6 om registrering af bowlingklubbens eller bowlingafdelingens medlemmer.
Den nye § 6 erstatter samtidig den tidligere klublicens, hvis antal blev tildelt
den enkelte bowlingklub eller bowlingafdeling ud fra indløste licenser. Med
tilføjelse af den nye § 6, kan alle aktive som passiv medlemmer af en bowlingklub eller bowlingafdeling registreres i bowlingportalen. I nogle tilfælde, hvor
løsning af frivillig opgaver i Danmarks Bowling Forbund, kræver uddannelse
eller dokumentation for medlemskab af en bowlingklub eller bowlingafdeling, skal dette registreres i bowlingportalen.

Nuværende ka- 3. Rettigheder for medlemsklubber
pitel 3 § 5
§ 5 Organisatoriske rettigheder for medlemsklubberne
stk. 1 Bowlingklubber og bowlingafdelinger, der opfylder kravet om minimum 10 registrerede
medlemmer kan udøve sine organisatoriske rettigheder ved deltagelse i forbundets repræsentantskabsmøder.
stk. 2 Bowlingklubber og bowlingafdelinger, der er optaget i forbundet inden 1. februar 2019, kan
udøve deres organisatoriske rettigheder ved
deltagelse i forbundets repræsentantskabsmøder, hvis de opfylder et krav om minimum 5
licenserede medlemmer.
stk. 3 Bowlingklubbers og bowlingafdelingers organisatoriske rettigheder ophører automatisk, hvis
kravet om minimum 10 registrerede medlemmer ikke længere er opfyldt.
stk. 4 For bowlingklubber og bowlingafdelinger, der er
optaget i forbundet inden 1. februar 2019, ophører de organisatoriske rettigheder automatisk, hvis både kravet om minimum 5 licenserede medlemmer og kravet om minimum 10
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registrerede medlemmer ikke længere er opfyldt.
stk. 5 Opgørelse af registrerede medlemmer og licenserede medlemmer i den enkelte bowlingklub
og bowlingafdeling foretages årligt pr. 1. januar.
Forslag til nyt
kapitel 3, § 5

Forslag til
ny § 6

78

3. Rettigheder for medlemsklubber og deres medlemmer
§ 5 Organisatoriske rettigheder for medlemsklubberne
stk. 1 Bowlingklubber og bowlingafdelinger, der opfylder kravet om minimum 10 registrerede medlemmer kan udøve sine organisatoriske rettigheder
ved deltagelse i DBwF’s repræsentantskabsmøder.
stk. 2 Bowlingklubber og bowlingafdelinger, der er optaget i DBwF inden 1. februar 2019, kan udøve
deres organisatoriske rettigheder ved deltagelse i DBwF’s repræsentantskabsmøder, hvis
de opfylder et krav om minimum 5 licenserede
medlemmer.
stk. 3 Bowlingklubbers og bowlingafdelingers organisatoriske rettigheder ophører automatisk, hvis
kravet om minimum 10 registrerede medlemmer ikke længere er opfyldt.
stk. 4 For bowlingklubber og bowlingafdelinger, der er
optaget i DBwF inden 1. februar 2019, ophører
de organisatoriske rettigheder automatisk, hvis
både kravet om minimum 5 licenserede medlemmer og kravet om minimum 10 registrerede
medlemmer ikke længere er opfyldt.
stk. 5 Opgørelse af registrerede medlemmer og licenserede medlemmer i den enkelte bowlingklub
og bowlingafdeling foretages årligt pr. 1. januar.
§ 6 Registrering af klubbens medlemmer
stk. 1 Som dokumentation for, at optaget bowlingklubber og bowlingafdelinger til enhver tid opfylder
kravet om 10 registrerede medlemmer jf. § 5 stk.
1, eller kravet om 5 licenserede medlemmer jf. §
5 stk. 2, skal Bowlingklubben og bowlingafdelingen til enhver tid have
registreret det
nødvendige antal medlemmer i bowlingportalen.
stk. 2 Alle medlemmer af en bowlingklub eller bowlingafdeling kan registreres i bowlingportalen og få
tildelt et medlemsnummer i Danmarks Bowling
Forbund. Medlemmet aktiv eller passiv medlem
i klubben. Såfremt et medlem ikke har licens, registres vedkommende som passivt medlem.

Danmarks Bowling Forbunds

stk. 3 Alle medlemmer af en bowlingklub eller bowlingafdeling skal registreres i bowlingportalen, hvis
medlemmet:
- er aktiv dommer i DBwF.
- er aktiv træner, uddannet træner gennem
DBwF.
- er valgt til en tillidsport i DBwF organisation. Jf. DBwF’s love § 11, stk. 1
- ønsker en registreret, at vedkommende er
valgt til en tillidspost i bowlingklubben eller
bowlingafdelingen.
- er valgt til, eller er udpeget til en tillidspost
i bowlingklubben eller bowlingafdelingen.
Følgeændring:
Sportslige el.
organisatoriske
konsekvenser:

Økonomisk
konsekvenser:

Lovregulativets §§ 6, 7, 8, 9,10, 11 & 12, ændres til §§ 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13

Enhver bowlingklub eller bowlingafdeling kan/skal dokumentere, at kravet i
forhold til klubben eller afdeling organisatoriske rettigheder til enhver tid er
opfyldt.

Ingen
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Udfyldes af bestyrelsen
Fremsat af:
Bestyrelsen
Modtaget den:
31.12.2021
Ændring af:
LR III, § 3, stk. 7
Krav til vedtagelse:
2/3 flertal af afgivne stemmer
Vedtaget:

Forslag til DBwF’s Lovregulativ III, § 3, stk. 7 – hindringer for udstedelse af licens

Motivation:

Sportslige el.
organisatoriske
konsekvenser:

Økonomiske
konsekvenser:

80

Jf. Lovregulativ III, § 3, stk. 7 samt tidligere historiske regler om hindringer for
udstedelse af licens til atleter, der har forladt en eller flere klubber uden at
betale skyldig kontingent m.v., har DBwF registret sådanne restancer.
Denne praksis er ikke compliant med gældende lov om inkassovirksomhed,
der blandet andet kræver, at DBwF er autoriseret til at drive inkassovirksomhed. Herunder bl.a. sikre sig, at der ikke opkræves og registreres forældet
gæld, eller gæld, der ikke er anerkendt eller bestrides af den påståede skyldner.
En gennemgang af 160 registrerede restancer i bowlingportalen hvis at:
134 restancer er forældet efter 2008-loven. (Restancerne er slettet)
24 restancer er p.t. ikke forældet efter 2008-loven. (Restancerne forældes inden for 1 til 1½ år)
2 restancer er registreret uden angivelse af gældens størrelse eller
dato for opgørelsen (Begge er slettet)
Alene som følge af DBwF’s manglende autorisation til at drive inkassovirksomhed, med hvad dertil hører, er tidligere praksis ophørt.
Nuværende
§ 3, stk. 7

Forbundet kan ikke imødekomme en ansøgning om licens,
hvis ansøger afvikler karantæne eller gæld, eller er udelukket i et andet medlemsland under International Bowling
Federation (IBF).

Forslag til
ny § 3, stk. 7

DBwF kan ikke imødekomme en ansøgning om licens , hvis
atleten afvikler karantæne, eller er udelukket i et andet
medlemsland under International Bowling Federation
(IBF).

DBwF’s registrere ikke længere atleters kontingentrestancer og andre skyldige fordringer hos medlemsklubberne.

Ingen
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Udfyldes af bestyrelsen
Fremsat af:
Bestyrelsen
Modtaget den:
31.12.2021
Ændring af:
LR III, § 11, stk.3
Krav til vedtagelse:
2/3 flertal af afgivne stemmer
Vedtaget:

Forslag til DBwF’s Lovregulativ III, § 11, stk. 3 – Regler for klubskifte og karantæne ved klubskifte

Motivation:

Ønsker en atlet at skifte klub, skal klubskiftet registreres og gennemføres i
bowlingportalen.
Et klubskifte skal godkendes at begge klubber, før det kan effektueres af
DBwF. Det hænder dog, at et klubskiftet obstruere af uden afgivelse af nogen
grund, ved simpelthen, at undlade en godkendelse af klubskifte.
For at undgå sådanne forhalinger, indføres der i den nye § 11, stk. 3 en frist
for den gamle klub på 14 dage, til at afslå et klubskifte, hvorefter muligheden
bortfalder og klubskiftet effektueres af DBwF.

Nuværende
§ 11, stk. 3

Administrationsudgifterne ved klubskifte betales af den
nye klub til forbundet.

Forslag til
ny § 11, stk. 3

Et klubskifte skal gennemføres og registreres i bowlingportalen. Klubskiftet kan registreres af atleten efter aftale med
den nye klub, eller af atletens nye klub. Når klubskiftet er
registreret og godkendt af den nye klub i bowlingportalen,
generes en mail til atletens gamle klub, der herefter skal
godkende klubskiftet, før dette kan effektueres af DBwF.
Hvis atletens gamle klub, har indsigelser mod klubskiftet,
skal klubskiftet afslås i bowlingportalen inden 14 dage efter
modtagelse af mailen vedrørende klubskiftet. Sker dette
ikke, mister atletens gamle klub muligheden for at afslå
klubskiftet, hvorefter DBwF effektuere klubskiftet.

Sportslige el.
organisatoriske
konsekvenser:

Muligheden for at afslå et klubskifte bortfalder efter 14. dage

Økonomiske
konsekvenser:

Ingen
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Budget

Budget
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7.1

Fastsættelse af serieafgift og tilmeldingsgebyr
Serieafgift
Serieafgiften er bortfaldet med virkning fra sæson 2018/2019.
Tilmeldingsgebyr
Bestyrelsen foreslå følgende tilmeldingsgebyr med virkning fra sæson 2022/2023:
Holdtype

Pris pr. hold

6 mandshold, 6 serier
6 mandshold, 4 serier
4 mandshold
3 mandshold ude/hjemme & pulje
3 mandshold mix DBwF Øst
Landspokalturneringen
Øst cup
Jysk/fynsk turnering
Old Boys/girls stævner Øst
Old Boys/girls stævner Vest
Liga ungdom
3 mandshold ungdom
2 mandshold ungdom

*)

2.800,00
1.800,00
1.100,00
800,00
400,00
0,00 *)
150,00 **)
150,00 ***)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Introduktionspris i sæson 2021/2022 og sæson 2022/2023.

**) Variabelt tilmeldingsgebyr. Der betales 150,00 kroner for tilmelding og første runde. Herefter betales der 30,00 kroner pr. kamp fra og med anden runde.
***) Variabelt tilmeldingsgebyr. Der betales 150,00 kroner for tilmelding og første runde. Herefter betales der 10,00 kroner pr. puljekamp fra og med anden runde.
Det variable tilmeldingsgebyr for Øst Cuppen og Jysk/fynsk turnering opgøres og opkræves
når turneringen er færdigspillet (efter finalerunden)
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7.2

Revideret budget 2021
Resultatopgørelse
Realiseret
2021

Budget
2022

Revideret
2022

Note

Indtægter
Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
Tilskud, Team Danmark
Licensindtægter
Holdtilmeldingsgebyr
Klubkontingent
Annonce og sponsorindtægter
Tilskud fra kulturstyrelsen
Andre indtægter

1
2
3
4

Indtægter i alt

2.375.000
1.161.026
740.250
293.450
164.000
0
19.081
11.700

2.125.000
1.260.000
900.000
297.000
180.000
0
13.000
0

2.117.000
1.260.000
740.000
0
165.000
0
15.000
0

4.764.507

4.775.000

4.297.000

-1.044.711
-10.286
-12.470
-3.317
-24.384
32.781
-36.310
0
0
-34.220

-1.225.000
0
-25.000
-50.000
-75.000
-70.000
-65.000
-50.000
-10.000
0

-1.226.000
0
-25.000
-90.000
-88.350
-65.000
-60.000
0
-10.000
0

-1.132.917

1.570.000

-1.565.350

-10.875
-24.753

-25.000
-300.000

-25.000
-170.000

-35.628

-325.000

-195.000

-2.005
-30.747
0
-6.219
0
0

-25.000
-80.000
-10.000
-5.000
-10.000
-15.000

-75.000
-50.000
-10.000
-7.500
-1.000
-15.000

-38.971

-145.000

-158.500

Udgifter
Sportslige aktiviteter:
Sportslig organisation
Mesterskaber 50+/65+
DM udvalget
Landsaktivitetsudvalget
Børn/unge gruppen
DBwF Vest
DBwF Øst
Danmark Bowler (breddeaktivitet)
Motion & Ældreudvalg
Ekstraordinær udgifter vedr. Corona

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fastholdelse & rekruttering:
Prøvelicenser
Udviklingsaktiviteter

Kommunikations & uddannelse:
Kommunikationsudvalget
Bowling Portalen
Træneruddannelse
Dommeruddannelse
Lederuddannelse
Bowlingskoler
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Realiseret
2021

Budget
2022

Revideret
2022

Note

Øvrige udvalg:
Ordensudvalget
Disciplinærudvalget
Lovudvalget

0
0
0

-1.000
-1.000
-1.000

-1.000
-1.000
-1.000

0

-3.000

-1.000

-149.049
-684.932
-1.811.589

-185.000
-800.000
-1.955.000

-185.000
-700.000
-2.150.000

-2.645.570

-2.940.000

-3.035.000

-3.853.086

-4.983.000

-4.955.850

0

0

600.000

911.421

-208.000

-54.850

Mødeomkostninger og administration:
Bestyrelsesomkostninger
Administration
Personaleomkostninger

18
19
20

Omkostninger i alt
Anvendelse af hensatte midler
Årets resultat

86
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Noter til revideret budget 2022
Note

Overskrift

2022

1

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund

Beror på konkret bevilliget tilskud iht. Strategiaftale på 1.410.000 kroner samt grundtilskud på 715.000 kroner

2

Tilskud fra Team Danmark

Beror på konkret bevilget tilskud iht. Masterplan indgået med Team Danmark

3

Licensindtægter

Budgetestimat eksklusive prøvelicenser udgør
740.000 kroner og er baseret på licensomsætningen primo 2022 samt forventet flow resten
af året.

4

Holdtilmeldingsgebyr 2022

Der opkræves ikke holdtilmeldingsgebyr i hele
2022. Der er 2020 hensat 600.000 kroner til
dækning af manglende holdtilmeldings-gebyr
med 300.000 i 2021 og 2022. Henlæggelse til
2021 er ikke anvendt.

5

Sportslig organisation

Beløbet vedrører udgifter til sportslige aktiviteter støttet af Team Danmark. Her ud over er
lønomkostninger i den sportslige organisation
budgetteret med 1.075.000 kroner.

6

Mesterskaber 50+/65+

Der er ikke planlagt noget 50+/65+ mesterskab i 2022. Fra 2023 er udgiften til deltager
fee og én landsholdstrøje pr. deltager en del af
DM-udvalgets budget.

7

DM-udvalget

Budgettet er justeret i forhold til mesterskabernes konkrete geografiske placering.

8

Landsaktivitetsudvalget

Baseret på tidligere vedtagne budgetprincipper med 25.000 i grundtilskud og 7,50 pr. løst
licens på landsplan. Budgetrammen er i 2022
endvidere forhøjet med 45.000 kroner, da der
i 2022 er planlagt to øst/vest-match. Matchen
i 2021 er flyttet til januar 2022 som følge af tilpasningen af den generelle aktivitetsplan
2021.

9

Børn/unge gruppen

Baseret på tidligere vedtagne budgetprincipper med 25.000 i grundtilskud og 350.- pr. løst
ungdomslicens på landsplan.
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Note

88

Overskrift

2022

10

DBwF Vest

Baseret på tidligere vedtagne budgetprincipper med 25.000 kroner i grundtilskud og 15
kroner pr. løst licens i Vest. Budgettet indeholder herudover udgifter til medaljer.

11

DBwF Øst

Baseret på tidligere vedtagne budgetprincipper med 25.000 kroner i grundtilskud og 15
kroner pr. løst licens i Øst. Budgettet indeholder herudover udgifter til medaljer.

12

Danmark Bowler

Danmark Bowler gennemføres ikke.

13

Motions- og ældreudvalget

For at understøtte arbejdet med rekruttering
af klubber indenfor motions- og ældresegmentet, samt udvikling af aktiviteter for denne
gruppe, fastholdes budgetrammen på 10.000
kroner.

14

Førstegangslicenser

Tallet modsvarer manglende omsætning i antal udstedet førstegangslicenser. Beløbet er
inkluderet i de 740.000 kroner, der fremgår af
den samlede licensomsætning (note 3). Budgetrammen fastholdes på samme niveau som i
2021.

15

Udviklingsaktiviteter

Fastholdelse og rekruttering børn & ugen
70.500 kroner
Vækst voksenatleter 18+
62.500 kroner
Organisation og ledelse
37.000 kroner

16

Kommunikationsudvalget

Budgetrammen forhøjet til 75.000 kroner for
at understøtte DBwF’s kommunikationsstrategi.

17

Bowlingportalen

Udviklingsudgifter forventes at kunne finansieres over driften i en flerårig periode.
Alternativet vil egenkapitalen, hvor der er
hensat 300.000 kroner, kunne understøtte udviklingsomkostningerne.
Hertil
kommer
udgifter til mindre justeringer af nuværende
portalløsning samt løbende driftsudgifter.
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Note

18

Overskrift

Bestyrelsesomkostninger

2022

Det reviderede budget tager udgangspunkt i
bestyrelsens realiserede 2021 udgifter. Udgifterne omfatter:
Transport, forplejning, overnatning, telefon/internet, ærestegn, lokaleleje, kontorhold, småanskaffelser, repræsentation, international mødeaktivitet, lederseminar og
repræsentantskabsmøde.

19

Administration

Budgettet er nedjusteret med udgangspunkt i
2021-niveau. Udgifterne til administration
omfatter:
Klubbernes rejsetilskud, husleje, IKC Økonomi, IKC sekretariatsassistance, juridisk
bistand, revision, kontorhold, tryksager, porto,
IT- service, vedligehold og småanskaffelser, telefon/internet, gaver/blomster, kontingenter,
abonnementer, markedsføring, forsikringer,
transport, forplejning, renter og gebyrer.

20

Personaleomkostninger

Repræsentantskabsmøde 2022

Dækker lønomkostninger for udviklingsafdelingen og den sportslige organisation. De
samlede udgifter opjusteres i forhold til 2021.
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7.3

Fastsættelse af klubkontingent
Bestyrelsen foreslår følgende klubkontingent pr. 1. januar 2023:
•
•

500,00 kroner i grundkontingent for alle medlemsklubber af Danmarks Bowling Forbund
(inkl. ét mandat)
500,00 kroner yderligere i klubkontingent for hver 25 licenser; 5 til 25 – 26 til 50 – 51 til
75 osv. (inkl. to mandater ekstra)

Klubkontingentet opgøres med udgangspunkt i antal købte licenser pr. 1. februar 2023.

90
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7.4

Fastsættelse af licensgebyr
Bestyrelsen foreslår uændret licensgebyr på 250,00 kroner for alle aldersgrupper.
Bestyrelsen foreslår pr. 1. januar 2021 2022 et licensgebyr på 125,00 kroner for prøvelicens
til seniorer og et licensgebyr på 0,00 kroner for ungdom.
Bestyrelsen foreslår uændret gebyr på 100,00 kroner for udstedelse af fysisk licenskort inkl.
forsendelse.
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7.5

Budget for 2023 og budget/prognose for 2024
Resultatopgørelse
Revideret
2022

Budget
2023

Prognose
2024

Note

Indtægter
Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
Tilskud, Team Danmark
Licensindtægter
Holdtilmeldingsgebyr
Klubkontingent
Tilskud Kulturministeriet
Annonce og sponsorindtægter
Andre indtægter

1
2
3

Indtægter i alt

2.117.000
1.260.000
740.000
0
165.000
15.000
0
0

2.125.000
1.260.000
760.000
600.000
190.000
15.000
0
0

2.125.000
1.260.000
780.000
600.000
190.000
15.000
0
0

4.297.000

4.950.000

4.970.000

-1.226.000
-25.000
-90.000
-88.350
-65.000
-60.000
0
-10.000

-1.226.000
-35.000
-50.000
-90.000
-65.000
-60.000
0
-10.000

-1.226.000
-35.000
-50.000
-100.000
-70.000
-65.000
0
-10.000

-1.564.350

-1.536.000

-1.556.000

-25.000
-170.000

-25.000
-250.000

-25.000
-250.000

-195.000

-275.000

-275.000

-75.000
-50.000
-10.000
-7.500
-1.000
-15.000

-50.000
-50.000
-20.000
-10.000
-20.000
-15.000

-50.000
-50.000
-20.000
-10.000
-20.000
-15.000

-158.500

-165.000

-165.000

Udgifter
Sportslige aktiviteter:
Sportslig organisation
DM udvalget
Landsaktivitetsudvalget
Børn og unge
DBwF Vest
DBwF Øst
Danmark Bowler (breddeaktivitet)
Motion & Ældreudvalg

4
5
6
7
8
9
10
11

Fastholdelse & rekruttering:
Prøvelicenser
Udviklingsaktiviteter

12
13

Kommunikations & uddannelse:
Kommunikationsudvalget
Bowling Portalen
Træneruddannelse
Dommeruddannelse
Lederuddannelse
Bowlingskoler
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14
15
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Revideret
2022

Budget
2023

Prognose
2024

Note

Øvrige udvalg:
Ordensudvalget
Disciplinærudvalget
Lovudvalget

-1.000
-1.000
-1.000

-1.000
-1.000
-1.000

-1.000
-1.000
-1.000

-3.000

-3.000

-3.000

-185.000
-700.000
-2.150.000

-185.000
-700.000
-2.000.000

-185.000
-700.000
-2.000.000

-3.035.000

-2.885.000

-2.885.000

-4.955.850

-4.864.000

-4.884.000

Anvendelse af hensatte midler

600.000

0

0

Årets resultat

-58.850

86.000

86.000

Mødeomkostninger og administration:
Bestyrelsesomkostninger
Administration
Personaleomkostninger

Omkostninger i alt
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Noter til budget 2023
Note

94

Overskrift

2023

1

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund

Beror på konkret tilskud iht. Strategiaftalen på
1.410.000 kroner samt grundtilskud på
715.000 kroner

2

Tilskud fra Team Danmark

Beror på konkret bevilget tilskud iht. TD masterplan. Tilskud i 2023 er p.t. ukendt.

3

Licensindtægter

Der estimeres med en moderat stigning af licensomsætningen i forhold til budgetteret
omsætning i 2022.

4

Sportslig organisation

Beløbet vedrører udgifter til sportslige aktiviteter støttet af Team Danmark. Lønomkostningerne i den sportslige organisation udgør
1.075.000 kroner.

5

DM-udvalget

Budgettet er justeret under hensyntagen til, at
DBwF’s udgifter i forbindelse med mesterskaber 50+/65+ fra 2023 er en del af DMudvalgets budgetramme.

6

Landsaktivitetsudvalget

Baseret på tidligere vedtagne budgetprincipper med 25.000 i grundtilskud og 7,50 pr. løst
licens på landsplan.

7

Børn/unge gruppe

Baseret på tidligere vedtagne budgetprincipper med 25.000 i grundtilskud og 350.- pr. løst
ungdomslicens på landsplan.

8

DBwF Vest

Baseret på tidligere vedtagne budgetprincipper med 25.000 i grundtilskud og 15.- pr. løst
licens i Vest. Budgettet indeholder herudover
udgifter til medaljer.

9

DBwF Øst

Baseret på tidligere vedtagne budgetprincipper med 25.000 i grundtilskud og 15.- pr. løst
licens i Øst. Budgettet indeholder herudover
udgifter til medaljer.

10

Motion- og ældreudvalg

Budgetrammen for 2022 fastholdes for forsat
understøttelse af rekruttering af klubber indenfor motions- og ældresegmentet, samt
udvikling af aktiviteter for denne gruppe.
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Note

Overskrift

2023

12

Førstegangslicens

Tallet modsvarer manglende omsætning i antal udstedte førstegangslicenser. Beløbet er
inkluderet i de 760.000 kroner, der fremgår af
den samlede licensomsætning. Budgetrammen fastholdes på samme niveau som i 2022.

13

Udviklingsaktiviteter

Fastholdelse og rekruttering børn & unge
100.500 kroner
Vækst voksenatleter 18+
92.500 kroner
Organisation og ledelse
57.000 kroner

14

Kommunikationsudvalg

Budgetramme nedjusteres til 50.000 kroner i
forhold til 2022.

15

Bowlingportalen

Udviklingsudgifter forventes at kunne finansieres over driften. Alternativ vil egenkapitalen kunne understøtte udviklingsomkostningerne. Hertil kommer udgifter til mindre
justeringer.

16

Bestyrelsesomkostninger

Det reviderede budget tager udgangspunkt i
bestyrelsens realiserede 2022 udgifter. Udgifterne omfatter:
Transport, forplejning, overnatning, telefon/internet, ærestegn, lokaleleje, kontorhold,
småanskaffelser, repræsentation, international mødeaktivitet, lederseminar og repræsentantskabsmøde.

17

Administration

Budgetrammen er nedjusteret med udgangspunkt i 2022-niveau. Udgifterne til
administration omfatter:
Klubbernes rejsetilskud, husleje, IKC Økonomi, IKC sekretariatsassistance, juridisk
bistand, revision, kontorhold, tryksager, porto,
IT- service, vedligehold og småanskaffelser, telefon/internet, gaver/blomster, kontingenter,
abonnementer, markedsføring, forsikringer,
transport, forplejning, renter og gebyrer.
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Note

18

96

Overskrift

Personaleomkostninger

2023

Dækker lønomkostninger for udviklingsafdelingen og den sportslige organisation. De
samlede udgifter nedjusteres i forhold til
2022.
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8.

Valg

Valg
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8.1

98

Valg til bestyrelsen
Formand

Torben V. Andersen

Villig til genvalg 2 år

Bestyrelsesmedlem

Victor V. Gundersen

Villig til genvalg 2 år

Suppleant

Kim Rysgaard

Villig til genvalg 1 år
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8.2

Valg til Ordensudvalget
Formand

Erik Pedersen

Ikke afklaret 2 år

Medlem

Poul Juhl

Ikke afklaret 2 år

Medlem

Johnny Christiansen

Ikke afklaret 2 år

Suppleant

Vakant

Ikke afklaret 1 år
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8.3

Valg af udvalgsformænd
Leder af Lovudvalget

100

Leif Makholm

Villig til genvalg 2 år
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9.

Valg af revision og kritisk revision

Valg af revision og
kritisk revision
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9.1

Valg af revision
Revisionen

102

EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Ingen valghandling

Danmarks Bowling Forbunds

9.2

Valg at kritisk revision
Kritisk Revision

Flemming Himmelstrup

Villig til genvalg 1 år

Kritisk Revision

Hans Græsvig

Villig til genvalg 1 år

Kritisk Revision, suppleant

Vakant

1 år
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104
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10. Fastsættelse af næste ordinære mødedato

Fastsættelse af næste
ordinære mødedato
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10.1

Næste ordinære repræsentantskabsmøde
Ordinært repræsentantskabsmøde 2023 afholdes den 18. marts 2023
Ordinært repræsentantskabsmøde 2024 afholdes den 23. marts 2024
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11. Eventuelt

Eventuelt
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11.1

108

Eventuelt
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12. DBwF Øst – udvalgsmøde

DBwF Øst
Udvalgsmøde
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12.1

Dagsorden – DBwF øst udvalgsmøde
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

110

Repræsentanternes prøvelse
Valg af en til to dirigenter
Forhandlingsprotokol
Beretning fra udvalgsledelsen
Damebowling
Valg til udvalgsledelse
a.
Formand
Martin Guldager
b.
Aktivitetskoordinator
Jens Chr. Hansen
Valg/udpegning af udvalgsmedlemmer
Udvalgsmedlemmer vælges eller udpeges for 1 år af gangen
Eventuelt

villig til genvalg 2 år
villig til genvalg 2 år

Danmarks Bowling Forbunds

12.2

Forhandlingsprotokol – Øst udvalget
v/sekretær Bente Makholm

Dagsorden
1. Repræsentanternes prøvelse
2. Valg af en til to dirigenter
3. Forhandlingsprotokol
4. Beretning fra udvalgsledelsen
5. Valg til udvalgsledelse
a. Budgetansvarlig
Leif Makholm
villig til genvalg for 2 år
b. Sekretær
Bente Makholm
villig til genvalg for 2 år
6. Valg/udpegning af udvalgsmedlemmer
Udvalgsmedlemmerne vælges eller udpeges for 1 år ad gangen.
7. Eventuelt
Følgende klubber var repræsenteret ved mødet
• S.A.S.
(9 stemmer)
• Center
(7 stemmer)
• BK Sisu
(5 stemmer)
• BK Keglerne
(3 stemmer)
• Joker
(3 stemmer)
• KBK 1940
(3 stemmer)
• Viking Bowlers, Rønne
(3 stemmer)
• CKC
(3 stemmer)
• IF 32
(3 stemmer)
• LBC 2012
(3 stemmer)
• Ravnsborg
(3 stemmer)
Martin Guldager, udvalgsformand: Bød alle klubrepræsentanter velkommen til dette års udvalgsmøde.
1.

Repræsentanternes prøvelse
Martin Guldager, udvalgsformand: Kan konstatere, at der er repræsenteret klubber med i
alt 52 stemmer ud af 200 mulige – hvilket vil sige, at udvalgsmødet er beslutningsdygtigt.

2. Valg af en til to dirigenter
ØST udvalget foreslår Arne Frost fra IF 32 som dirigent, og Arne bliver valgt uden modkandidater.
Arne Frost, dirigent: takker for valget, og kan konstatere, at mødet er rettidigt indkaldt. Der
har været indkaldt af flere gange. Indkaldelsen til dette udvalgsmøde er dateret den 9. juni
2021.
Dirigenten bad talere om at præsentere sig – af hensyn til referenten.
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3. Forhandlingsprotokol
Dirigent Arne Frost har konstateret, at referater fra udvalgsledelsens møder ligger tilgængelige på hjemmesiden.
Referatet af sidste årlige udvalgsmøde i ØST er desuden indsat på side 137 - 142 i repræsentantskabsmappen.
Forhandlingsprotokollen blev herefter godkendt.
4. Beretning fra udvalgsledelsen
I repræsentantskabsmappen er den skriftlige beretning fra udvalgsledelsen indsat.
Martin Guldager, udvalgsformand: erkender, at den korte skriftlige beretning er skrevet for
længe siden, på et tidspunkt hvor turneringen var helt lukket ned.
Alle de beslutninger der er truffet omkring coronanedlukningen, det er ikke en beslutning
truffet af Øst-udvalget men beslutninger truffet i forbundsbestyrelsen. Øst-udvalget har
kun fulgt de anbefalinger som er kommet fra forbundsbestyrelsen.
Planlægningen af den kommende sæson har været langvarig – men den har været god.
Den turnering vi spiller nu, den hedder sæson 2020 til 2022. Dette er af hensyn til eventuelle krav om tilbagebetaling.
I Øst har vi som udgangspunkt brugt den gamle holdtilmelding fra sæson 2020-2021. Der
har dog været mulighed for klubberne, at de kunne tilmelde ekstra hold eller afmelde hold
i forhold til den oprindelige holdtilmelding.
Ændringer til den oprindelige holdtilmelding skulle være foretaget senest den 31. maj.
Der har dog været klubber der efterfølgende har afmeldt hold til turneringen – hvilket har
givet visse udfordringer. Vi har ikke haft mulighed for at ændre på de oprindelige propositioner. Det var et krav at vi skulle spille efter de sammen propositioner som blev
godkendt forrige år.
Vi har stadig et hængeparti omkring finalen i Øst cup, som er planlagt til at blive afviklet
den 21. august 2021.
Vi håber virkeligt, at vi går ind i en sæson uden Corona nedlukning.
Der var ingen bemærkninger til beretningen fra udvalgsledelsen – og den blev enstemmigt vedtaget.
5. Valg til udvalgsledelse
a.
Budgetansvarlig Leif Makholm blev genvalgt for 2 år.
b.
Sekretær Bente Makholm blev genvalgt for 2 år.
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6. Valg/udpegning af udvalgsmedlemmer
Udvalgsmedlemmer til aktivitetsudvalget, som vælges/udpeges for 1 år ad gangen består
fremover af:
•
•
•
•
•

Michael Pedersen
Johnni Jespersen
Alice Andersen
Steffen Stripp
Lena Christensen

7. Eventuelt
Jørgen Botting, Sporvejene: Spurgte ind til dommerordningen i World Cup Hallen.
Martin Guldager, udvalgsformand: svarede, at ansvaret for en eventuel dommerordning ligger i de enkelte aktivitetsudvalg i hallerne. Gør i den forbindelse opmærksom på, at der
er et krav om, at de enkelte aktivitetsudvalg sørger for en banedommer ved runder i mixturneringen.
Linda Jørgensen, KBK 1940: spurgte ind til, om der forsat må spille damer på et herrehold.
Martin Guldager, udvalgsformand: bekræfter, at der forsat må spille damer på et herrehold.
Stig Agerbo, S.A.S.: roser aktivitetsudvalget for det store arbejde, de er udført i en kaotisk
Corona tid, hvor aktivitetsudvalget har arbejdet under ganske urimelige vilkår.
Bente Makholm, sekretær: fortalte kort om de tiltag, som vi i Øst har omkring damebowling
Som udgangspunkt er vi meget bekymret over den store nedgang der er af specielt damebowlere. Ved opstarten af sæson 2020/2021 (som vi spiller forfra i denne sæson), så har
vi i Øst ikke nok damer til at stille en 2. division.
Det vil sige, at man kan tilmelde sig direkte til 1. division (som et 6-mandshold). Ellers er
der ”kun” mulighed for at spille på et 4-mandshold eller et 3-mandshold, hvor man ikke
kan spille sig til en oprykning.
I Øst har vi nedsat en ”Damegruppe”, som skal se på hvilke muligheder der er for at gøre
dameturneringen mere attraktiv – For vi ved at der er damebowlere derude, som ikke deltager i dameturneringen. Damegruppen består af Lena fra LBC 2012 og Alice fra CKC
samt Bente fra BK Keglerne.
Som udgangspunkt havde vi en vision om et fælles tiltag med Vest eller måske et fælles
tiltag for hele Danmarks Bowling Forbund. Men sådan skule det ikke være, vi mødte forskellige bump på vejen – og besluttede til sidst, at vi ville koncentrere os om damebowlere
i Øst (det vil sige fra 2. division og nedefter) – den del af turneringen som Øst har ansvar
for.
Den foreløbige plan for arbejdet vil være:
1. Her i efteråret udsender vi et spørgeskema til alle damebowlere.
2. Når alle svar er behandlet, så planlægger vi at afholde et dialogmøde med alle interesserede damebowlere – dette bliver formodentlig først i januar 2022.
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3. Vi arbejder videre på resultatet af dette møde og håber at have forslag fremme på
årsmødet i marts 2022 – hvilket vil kunne have effekt fra turneringen 2022/2023.
Bente opfordrer klubberne til at tage godt imod spørgeskemaet og sørge for at det bliver
distribueret til ALLE damebowlere i de enkelte klubber.
Stig Agerbo, S.A.S.: giver udtryk for, at det er et godt initiativ, men beder om at gruppen /
Øst udvalget løbende informere klubberne om hvor langt man er og hvad man kommer
frem til.
Jens Chr. Hansen, aktivitetskoordinator: fortæller, at der er en del herrehold der spiller en
tripleturnering. I vores propositioner er beskrevet, at der skal spilles tripleturnering, hvis
der er 6 eller færre hold i rækken.
Leif Makholm, budgetansvarlig: gør opmærksom på, at man ved kampflytning skal benytte
formularen fra hjemmesiden.
Martin Guldager, udvalgsformand: takkede for fremmødet og ønsker alle en forsat god dag
ved repræsentantskabsmødet i DBwF.
Det årlige udvalgsmøde ØST sluttede klokken 10:24
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12.3

Beretning – Øst udvalget
v/udvalgsformand Martin Guldager

Året 2021 har i lighed med 2020 stået i Coronaens tegn med de begrænsninger det har givet.
Vores turnering 2021/2022 kom godt i gang men på det seneste er der kommet grus i maskineriet med lukkede bowlinghaller, atleter der har pådraget sig covid-19 og hold der er blevet
trukket. På trods af alle de udfordringer håber vi, at turneringen spilles til ende og der findes
vindere i alle divisioner og rækker.
Bestyrelsen og især vores aktivitetsteam har knoklet med turneringsplanlægning efterhånden som restriktionerne kom til, blev ændret og nye implementeret. Det har været og er et
overvældende arbejde.
Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til alle i Øst Udvalget men især en stor tak og anerkendelse til vores aktivitetsteam.
Med Michael Pedersens alt for tidlige bortgang mangler vi en af hjørnestenene i teamet og
selvom Michael er svær at afløse, håber vi at nogle af jer vil deltage i arbejdet omkring aktivitetsteamet. I skal ikke holde jer tilbage.
Vi fik endelig afsluttet Øst Cup 2019/2020 og 2021/2022 er kommet godt i gang. Derudover
håber vi selvfølgelig at se jer til alle vores Landsdelsmesterskaber. Vi må desværre konstatere
en rimelig stor nedgang i deltagelsen i vores OB/OG stævner – næsten 30%. Det virker lidt
besynderligt idet flertallet af atleter netop er i denne gruppe. Er formatet ikke spændende/sjovt længere? Hvis I har forslag til forbedringer, modtages de med glæde.
Øst Udvalget har oprettet et dameudvalg der skal kigge på udviklingen i damebowling. Det er
ingen hemmelighed at damer i bowling er en mangelvare. Udvalget vil forsøge at finde svar på
hvorfor damer ikke længere er tiltrukket af bowlingsporten og kommer forhåbentlig med løsninger, så vi kan få gang i damebowling igen. Det er dog ikke kun i Øst Udvalget
damebowlingen prioriteres, også i DBwF og i DM Udvalget arbejdes der på svar og løsninger.
Vi afventer med spænding resultaterne.
Vi har også oplevet ny teknologi i enkelte af vores bowlinghaller. String maskiner eller som
nogle kalder det – Pinocchio maskiner. Det kan siges meget for og imod men det er nok en
udvikling der er kommet for at blive og det vil helt sikkert sprede sig til flere haller idet økonomien er væsentlig bedre end de tidligere maskiner.
Vi skal også til at gennemgå vores propositioner omkring vores mesterskaber. Mange atleter
har udtrykt utilfredshed omkring finaleformatet og vi skal finde et format vi alle kan leve med.
Desuden skal vi nok ikke bruge de sværeste olieprofiler til disse mesterskaber – det kan vi lade
DM Udvalget gøre til DM.
Vi håber at I tager godt imod alle tiltag, ændring i propositioner m.m. der sandsynligvis vil
komme for at vi alle kan spille bowling på en tryg og sikker måde.
Må 2022 blive året hvor vi kommer nærmere normale tilstande, så vi kan dyrke vores sport
uden bekymringer.
Formanden for Øst Udvalget stiller sig gerne til rådighed en klubaften, så I kan komme af med
ris og ros. I skal blot sige til.
Med dette overlades beretningen til Landsudvalg Øst.
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13. DBwF Vest – udvalgsmøde

DBwF Vest
Udvalgsmøde
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13.1

Dagsorden – DBwF Vest udvalgsmøde
Dagsorden
1. Repræsentanternes prøvelse
2. Valg af en til to dirigenter
3. Forhandlingsprotokol
4. Beretning fra udvalgsledelsen
5. Valg:
a. Budgetansvarlig
b. Sekretær
6. Udpegning af udvalgsmedlemmer
a. Tur-udvalget
b. Old Boys/Girls stævneudvalg
7. Eventuelt

118

Ole Guldager
Bente Christensen

Villig til genvalg 2 år
Villig til genvalg 2 år
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13.2

Forhandlingsprotokol – Vest udvalget
v/sekretær Bente Christensen

Dagsorden
1. Repræsentanternes prøvelse.
2. Valg af en til to dirigenter.
3. Forhandlingsprotokol.
4. Beretning fra udvalgsledelsen.
5. Valg:
a. Udvalgsformand
b. Aktivitetskoordinator
6. Udpegning af udvalgsmedlemmer.
a. Turneringsudvalg.
b. Old Boys/Girls stævneudvalg.
7. Eventuelt.

Torben C. Rasmussen
Ole Drensgaard

Villig til genvalg 2 år.
Villig til genvalg 2 år.

Torben Rasmussen, udvalgsformand: Bød velkommen til DBwF Vest-udvalgsmødet.
1.

Repræsentanternes prøvelse
Der er tilmeldt 71 mandater ud af 307. Dermed er udvalgsmødet ikke beslutningsdygtigt.

2. Valg af 2 dirigenter
Jørgen Larsen blev enstemmigt valgt.
Jørgen Larsen takkede for valget og læste dagsordenen op.
§ 6 stk. 3 – c til dagsordenen
3. Forhandlingsprotokol
Ingen kommentarer til den skriftlige forhandling protokol fra sidste år.
4. Beretning fra udvalgsledelsen.
Torben Rasmussen, udvalgsformand: Ja det er jo ikke lang tid siden vi sidst sad og skrev lidt
om hvordan det er gået her i Vest, rent faktisk så var det i august, at vi skrev to sider tilføjelse til vores skriftlige beretning, der var skrevet i december 2019.
Derfor vil vi kun lige nævne tilmeldingerne til 2020 sæsonen igen, og ellers kun fortælle
hvor meget eller lidt vi har kunnet lave under de restriktioner der har været, som følge af
Corona.
Tilmeldingerne til denne sæson så sådan ud:
•
•
•
•
•
•

6-mandshold herrer 71 hold (79 hold i sæson 19/20)
6-mandshold damer 8 hold (9 hold i sæson 19/20)
4-mandshold damer 12 hold (12 hold i sæson 19/20)
4-mandshold Open 85 hold (87 hold i sæson 19/20)
3-mandshold puler 40 hold (37 hold i sæson 19/20)
Liga ungdom 3 hold (3 hold i sæson 19/20)
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•
•
•

Ungdoms puljer 19 hold (22 hold i sæson 19/20)
Jysk/Fynsk turnering herrer 55 hold (55 hold i sæson 19/20
Jysk/Fynsk turnering damer 11 hold (17 hold i sæson 19/20)

Vi kom kun lige i gang med turneringen, så blev det lukket ned igen, og der måtte kun være
10 personer i en hal, der blev dog lavet om meget hurtigt, så der godt måtte spilles kampe
hvor der max 10 atleter pr. kamp, det betød at vi kunne afholde de fleste 4-mandskampe,
da de jo kun består af 10 personer, når vi ikke skal tælle dommer og mekaniker med.
Vi kunne derfor godt afholde flere kampe i sammen hal, bare der var et banesæt mellem
kampene.
Det har også været tilladt at spille Ligakampe og ungdomskampe, så det har vi gjort indtil
der blev lukket helt ned i starten af december, hvor alt indendørs idræt blev forbudt. Lige
før dette forbud kom, fik vi besked fra Kulturministeriet, at vi kunne afholde 6-mandskampe, hvis bare de 2 hold ikke kom i kontakt med hinanden, og at der var mindst 2 meter
mellem atleterne fra de 2 hold. Det betød at vi i Vest satte os ned og lavede hele turneringsplanenom for 1. – 2. og 2. div, så vi var klar den 2. januar til at sætte turneringen i gang
igen, men som vi netop har skrevet, så lukkede Danmark ned frem til den 4. januar.
For at få plads til alle disse kampe inden sommerferien, har vi været nød til at aflyse nogle
andre aktiviteter, såsom Jysk/Fynsk turnering, Old Boys/Girls Stævnerne, Vest breddestævner for senior, vest mesterskabet for single/double og vest mesterskabet for Old
Boys/Girls.
Men som I alle ved så sker der hele tiden en udvikling i Corona situationen, og i skrivende
stund så er vi nedlukket frem til den 17. januar, der er dog en meget stor risiko for at denne
nedlukning vil blive udvidet, derfor kan vi ikke se at vi kan afslutte sæsonen inden sommerferien.
Der er derfor blevet lavet en alternativ løsning på problemet, hvor vi har frosset turneringen fra den 1. januar 2021 og frem til den 1. september 2021, så genoptager vi turneringen
og lader den køre frem til sommeren 2022, på den måde vil vi få plads til alle kampene og
de kampe der er spillet vil ikke være spillet forgæves.
Skulle der bliver åbnet op så vi kan spille før den 1. september vil vi lave nogle stævner og
små korte turneringer, for at holde gang i atleter og haller.
Disse nedlukninger har desværre også kostet os nogle haller, vi havde allerede i foråret
fået besked på at hallen i Grindsted vil lukke i august 2020 hvis der ikke kom en ny bestyrer til hallen, og at hallen i Fjerritslev var gået i betalingsstandsning, men forsøgte at køre
videre, forhåbentlig findes der en løsning, ellers er hallen nødt til at lukke. Hallen i Års er
desværre også lukket, da den er solgt til andet formål. Vi håber ikke vi får flere af denne
slags nedlukninger.
Mundtlig beretning fra Vestudvalget:

Torben Rasmussen, udvalgsformand: Ja, siden vi skrev beretning til dette møde i vest, er der
jo sket lidt. Vi har en del møder i Forbunds bestyrelsen, om hvad kunne vi og hvad kunne
vi ikke afvikle under de restriktioner som regeringen kom med. Det blev til et møde cirka
hver 3 uge (online).
Disse møder er der lavet referat af, og dem kan I finde på forbundets hjemmeside. Dem
som har læst dem, vil også vide at vi ændret den oprindelige plan om at fryse turneringen
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2020-2021 og så forsætte på den i sæson 2021-2022, Vi starter derfor op på en ny turnering om cirka 1 måned. Vi har ikke kunne beholde alle rækkerne som de var, fordi der var
nogle holdtrækninger og enkelte tilføjelser i andre rækker, men alt i alt er vi blevet færre
seniorhold.
Holdtilmeldingsstatistikken for den kommen sæson ser således ud:
•
•
•
•
•
•
•
•

6-mandshold herrer
6-mandshold damer
4-mandshold damer
4-mandshold open
3-mandshold puljer
Liga ungdom
Ungdoms puljer
Jysk/Fynsk turnering

70 hold (1 hold mindre end sæson 2020/2021)
4 hold (3 hold mindre end sæson 2020/2021)
10 hold (2 hold mindre end sæson 2020/2021)
85 hold (3 hold mindre end sæson 2020/2021)
30 hold (8 hold mindre end sæson 2020/2021)
3 hold (uændret i forhold til sæson 2020/2021)
17 hold (1 hold mere end sæson 2020/2021)
(uændret i forhold til sæson 2020/2021)

Som i kan se så har vi mistet en del hold i turneringen, men ikke så mange som jeg havde
frygtet. Tallene kan også skjule hvilke klubber der er tilmeldt, det 6-mandshold der mangler er blevet tilmeldt i 4-mands open.
Desværre så var der 2 t-mandshold dame der trak sig fra 1. division. Og derfor var der kun
ét hold tilbage, dette hold fik at vide at de ikke kunne få en række at spille i, men at de
kunne stille op som et 4-mandshold. Det valgte de at gøre, så de spiller med i 4-mandshold
open i denne sæson. Her er det at vi kommer til problemet med love, vi i Vest ville gerne
have tilbudt det damehold at spille med i 3. division herrer, som et rent damehold, men det
er ikke muligt som forbundets love er i dag.
Planlægningen af denne sæson der starter nu om lidt, blev planlagt lidt i blinde, da der re
nogle bowlinghaller der først har åbnet her i august, og derfor har vi ikke kunne booke
banker til turneringen før i sidste øjeblik.
Der er også to klubber der har måtte flytte deres hjemmebane til andre haller, der kan
komme flere, hvis hallerne ikke overlever denne lange nedlukning, så hold øje med spillesteder, nå I skal på udebane.
Med disse ord vil jeg afslutte beretningen, og overlade ordet til forsamlingen.
Helle Andersen, Brasilia: Da der ikke er nogen 1. division ved damerne på vestsiden, hvordan så med hvis der er et ligahold fra vestsiden der rykker ned, hvordan foregår det så, er
det frosset fast eller er der ikke nogen der rykker ned?
Torben Rasmussen, udvalgsformand: Det er der at håbe der ikke er.
Helle Andersen, Brasilia: Eller det et 2. divisionshold 4-mandshold der skal rykke op?
Torben Rasmussen, udvalgsformand: Det er ikke til at svare på her, der skal der kigges i
DBwF’s love for at se hvad de siger. Det er ikke tur-Vestudvalget der har med dette at
gøre med DM-udvalget. Der er ikke fundet et klart svar på det lige nu.
Anders Hansen, Trekanten KIF: Det er vel et spørgsmål om, om man kan tvangsnedrykke
dem, eller de kan blive oppe. I vores love står der at det ikke er kutyme at dispensere for
lovene og at man ikke kan suspendere nedrykningen, det har man kørt med de sidste 25
Repræsentantskabsmøde 2022

121

år. Ud fra det vil holdet blive rykket ned og tilbudt en plads i 3. division. Så kan de spille sig
til oprykning igen, men der vil ikke blive rykket 4-mandshold op i ligaen, sådan som jeg
forstår lovene. Den nuværende kutyme er, at man tvangsnedrykke, men om det er den
gode løsning for sporten, det må man jo også kigge på. Men det er længere oppe end os
der afgør det.
Torben Rasmussen, udvalgsformand: Det er to forskellige turneringsformer. Det er ikke en
god løsning at tvangsnedrykke et hold.
Jørgen Larsen, BK Sydvesten: Det er jo sådan at vi i vest, er sat i verden til at føde ligadamerne, og det betyder jo også at vi er forpligtigede til at stille med et oprykningshol, og
med 6 mandshold i både damer og herrer rækkerne der melder man jo bare et hold til,
hvilket betyder, at hvis en tilfældig klub melder et 6 mandshold damer til, ja men så er de
oprykningsberettiget til ligaen. Så det er jo ikke sådan at vi skal ud at finde nogen, og det
er jo heller ikke sådan at 4-mandshold damer ikke kan rykke op. Næ, det er sådan at i princippet så kender man jo inden holdtilmeldingen, resultaterne af dameligaen, og det
betyder jo at hvis et vest hold rykker ud i år, så kan man jo ude i klubberne vurdere om
man har lyst til at spille dameliga, og så kan man samle et hold også kan man spille dame
liga. Det er bare for at sætte det lidt på spidsen i forhold til det spørgsmål Helle stiller, og
derfor vil det her være noget vi bliver nødt til at tage op på det møde i november. Det er
yders relevant og især for de klubber der har damer.
Bent, Sydjysk Bowlingteam: Jeg kunne godt tænke mig at vide omkring den undersøgelse
der blev sendt ud med turneringsformen med 6-mandshold hvor der blev snakket om at
der kun blev 6-mandshold. Hvad er den endt ud i, vi har aldrig hørt noget fra det.
Jørgen Larsen, BK Sydvesten: Jeg er ikke sikker på jeg forstår spørgsmålet? Men var det den
undersøgelse omkring doubler eller spil om et kugleretur?
Bent, Sydjysk Bowlingteam: Ja det var det.
Jesper Jensen, Hjørring: Vi startede jo med at have et møde ud fra det omkring kilometerafstande, som har været et meget vigtigt argument for at lægge nogen ting sammen, da der
har været klubber der ikke ønsker at køre så langt. Så har sammenlægningen til en stor
række været en nødvendighed. Jeg kan ikke lige huske de eksakte tal, men det kan jeg
finde i nogle papir. Men faktum er at der var stort flertal for at spille doubler. Det kunne
godt være man skulle have sendt afstemningsresultatet ud, det er der så ikke blevet gjort.
Ole Drensgaard, HIK, Aktivitets koordinator i tur-udvalget: Hvis nu der er nogen af jer, der til
senior mødet i november, har et eller andet godt forslag I gerne vil have vi skulle diskutere,
så sendt til Torben Rasmussen, vest-formand@bowlingsport.dk, det samme gør sig gældende til ungdomsmøde i december. Så send jeres forlag så vi kan få laver nogle gode
dagsordener, og nogle gode debatter om hvad vi skal lave i 2022/2023. Love kan vi ikke
ændre, det skal på et repræsentantskabsmøde for at ænders, men vi kan nå det til marts
2022.
Anders Hansen, Trekanten KIF: Jeg mindes at have læst i et mødereferat fra Landsdelsaktivitetsudvalget angående Landsdelsmesterskaberne hvor man overvejer at lave
indledende runder til DM’er. Hvad er ideen bag det? Jesper Jensen snakker om kortere
afstande til tingene, også tilmed lave kvalifikation til et DM for at spille et landsdelsmesterskab, kunne man ikke prøve at vende den omvendt også prøve at lave regionale
kvalifikationer som man have tidligere.
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Torben Rasmussen, udvalgsformand: Det bliver ikke aktuelt, da det var for at få plads i aktivitetskalenderen til at det hele været genopstartet sæson 2020/2021 inden juli, det var
det der var ideen med oplægget. Når nu vi er ved det, så barser Vest tur-udvalget med et
Vest landsdelsmesterskab i single/mix og ikke i single/double, som løber af stablen her i
november. Og så bliver der et Vest Landsdelsmesterskab for doubler, i stedet for mix.
Anders Hansen, Trekanten KIF: Godt initiativ, da man ikke behøver at skulle have sin makker
med i samme start. Godt tænkt.
Helle Andersen, Brasilia: Nu da jeg har set turneringen der er lagt for ligaen, og jeg kan se at
slutspillet ligger i juni. Har man tænkt over at slutspillet ligger efter hvor der ifølge de regler er klubskifte?
Charlotte Leen, landsaktivitetskoordinater: Ja det er fordi der er DM i Aalborg i den uge DMudvalget er bekendt med at det ligger efter klubskiftedatoen. Det er et fælles arrangement fra DIF af med elle forskellige sportsaktiviteter, hvor der højst sandsynligt bliver
noget tv-dækning af slutspillet. Der bliver sandsynligt givet restriktioner af klubskifte for
de berørte.
Beretningen er enstemmigt taget til efterretning.
§ 6, stk. 3 - c

Drøftelse af ændringsforslag fremsendt til drøftelse på det efterfølgende ordinære repræsentantskabsmøde i DBwF. Der er kun kommet 1 forslag
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Bak op omkring dette forslag.
Valg

Hans Græsvig kunne oplyse forsamlingen om at, da udvalgsmødet ikke er beslutningsdygtigt, forsætter de nuværende Vest-udvalgsmedlemmer der er på valg indtil 6 november
2021 hvor der vil blive indkaldt til et ekstraordinært udvalgsmøde i forbindelse med dialogmøde med klubberne i Vest. Der skal sendes en ny dagsorden ud. De udpegede turudvalgsmedlemmer forsætter ligeledes indtil der har været et ekstraordinært udvalgsmøde. Er dette ekstra ordinære møde heller ikke beslutningsdygtigt, suspenderer man
mødet i 2 minutter. Og så er det dem der er på mødet der er beslutningsdygtige. Formalia
skal jo overholdes. Tak til Hans for at være behjælpelig med oplysningerne.
Udpegning af udvalgsmedlemmer

•
•
•
•
•
•
•
•

Tur-udvalg. Det nuværende tur-udvalg forsætter som det er sammensat nu.
Tur-udvalgsmedlem Jørgen Larsen, valgt for ét år.
Tur-udvalgsmedlem Jesper Jensen, valgt for ét år.
Tur-udvalgsmedlem Charlotte Leen, valgt for ét år.
Tur-udvalgsmedlem Torben Rasmussen, valgt for ét år.
Ungdomsrepræsentant Bente Christensen, valgt for ét år.
Aktivitetsteam Old boys/girls Niels Jensen, valgt for ét år.
Aktivitetsteam Old boys/girls Mimi Jakobsen, valgt for ét år.

Eventuelt

Helle Andersen, Brasilia: Har der været nogen drøftelser omkring den licens vi skal til at betale her til december, om forbundet måske har tænkt sig at det måske skal være 0 kroner
i år fordi man har jo sådan set ikke brugt sin licens, man betalte for i december 2020 og
turneringen blev lukket ned i december 2020. Man har betalt klubkontingent og holdgebyrer det er helt ok men licensen har medlemmerne ikke fået noget for.
Ole Jensen, ST: jeg forstår dit spørgsmål, men jeg er bare ikke enig med dig. Vi har en sport,
driften skal betales og ting og sager. Man kan ikke sådan dele tingene op økonomisk. Tilskuddet fra Team Danmark går jo hel klart til nogle sportslige ambitioner. Hvis kassen har
råd til det kan man gøre det ellers er det jo bare med til at øge driften til noget bedre aktiviteter, nogle aktiviteter og måske holde udgifterne i ave det følgende år. Umiddelbart er
jeg ikke enig i at man ikke får noget for sine penge, driften skal jo stadigvæk køre og det
hele. Det er min mening.
Helle Andersen, Brasilia: JA men der er jo det vores klubkontingent går til. Det er spillelicensen jeg spørger indtil. Spillerne der har betalt licens og som ikke får noget for pengene,
det er ikke klubbens kontingent, den er jeg helt enig i den skal betales og det skal vi også
gøre.
Der kan ikke gives et svar på Helle Andersens spørgsmål. Helle Andersen opfordres til at
stille spørgsmålet på repræsentantskabsmøde.
Hans Græsvig, ST: Alle idrætsklubber i Danmark har haft det svært under Corona, men derfor har forældre jo betalt kontingent til deres børns idrætsaktiviteter for at holde
foreningen i gang. Det eneste DBwF har sagt er at holdtilmeldings gebyret for klubberne
er at det der allerede er betalt er betalt, vil blive betragtet som en del af den kommende
sæsons betaling til dette års holdtilmeldings gebyr. Man kan ikke tilbagebetale penge til
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klubberne for så får DBwF en lige så stor en tilbagebetaling til DIF som klubberne får tilbage, så derfor modregnes de 2 indbetalte holdtilmeldingsgebyrer i denne sæsons
holdtilmeldingsgebyr, så man kun skal betale 2 gebyrer i denne sæson. Sæsonen hedde
derfor 2020/2022.
Helle Andersen, Brasilia: Så vil jeg gerne udfordre dig Hans, når du siger sæsonen hedder
2020/2022 så må licensen jo også gælde 2020/2022.
Jørgen Larsen, BK Sydvesten: I starten af januar fik jeg og det er ikke nogen hemmelighed at
det er mig der har fået den ide om, at man kunne indefryse denne sæson som nu er er blevet aflyst hvis man kan kalde det det, og jeg talte med Torben Rasmussen om det i
telefonen og bad Torben om at tage det med til forbundsbestyrelsesmøde om det ikke var
en god ide at fastfrøs og så tøede op igen. Og jeg må erkende at min ide og der mig egen og
det var noget helt andet en det der er blevet brugt til, og det var nok snart for ellers skulle
vi alle sammen til at betale en frygtelig masse penge ekstra indtil forbundet. Forbundet
greb ideen, for så at kunne man få alle de her tilskud fra DIF, også gør vi for øvrigt overfor
klubberne noget helt andet. Så overfor DIF fastfryser man, for allerede på det tidspunkt
vidste forbundsbestyrelsen hvad det handlede om. Det handlede om at vi stadig skulle
have nogle penge fra DIF, men at starter turneringen op forfra. Og det syntes jeg måske
er sådan en lille smule, ja jeg ved ikke om det kaldes at tale med 2 tinger, jeg har heller ikke
noget imod det blev besluttet på den måde, men noget imod at et udmærket forslag blev
misbrugt på den groveste. Jeg mener at klubberne burde have fået en klar besked på det
her tidspunkt, at det her handler slet ikke om at fastfryse og tø noget op igen, det her handler om at få nogle penge i kassen.
Der vil bliver indkaldt til et ekstraordinært Vest-udvalgsmøde i forbindelse med dialogmødet den 6. november 2021 i Vejle.
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Forhandlingsportokol – Ekstraordinært Vest udvalgsmøde
v/sekretær Bente Christensen

Dagsorden
1. Repræsentanternes prøvelse.
2. Valg af en til to dirigenter.
3. Valg:
a. Udvalgsformand
b. Aktivitetskoordinator

Torben C. Rasmussen
Ole Drensgaard

Villig til genvalg 2 år.
Villig til genvalg 2 år.

Repræsentanternes prøvelse
Der var tilmeldt 24 klubber, med 37 klubrepræsentanter. Endvidere deltog Vestudvalget og
TUR-udvalget samt én udviklingskonsulent fra DBwF.
Valg af dirigent
Jørgen Larsen blev forslået og valgt.
Valg til Vestudvalget
a. Udvalgsformand
b. Aktivitetskoordinator
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Torben C. Rasmussen
Ole Drensgaard

Genvalgt for 2 år.
Genvalgt for 2 år.

Danmarks Bowling Forbunds

13.4

Beretning – Vest udvalget

v/udvalgsformand Torben Rasmussen

Så er vi igen samlet for at afholde et repræsentantskabsmøde, denne gang på den rigtige tid
på året. Men fordi vi jo lige afholdte sidste møde i august sidste år, desværre var vi ikke nok
klubber der var mødt op, så vi var ikke beslutningsdygtige, og derfor kunne vi ikke fortage valg
til udvalget.
Vi havde planlagt at afholdt et møde for alle klubber, i november, hvor vi skulle diskutere om
der var nye tiltag der kunne forbedre vores holdturnering, dette møde blev derfor ophævet til
at være et ekstraordinær udvalgsmøde.
På dette møde kom der 24 klubber, og der var endda nogle klubber der ikke kunne/ville køre
så langt for mødet, men som havde ulejliget sig til at skrive nogle ideer til hvad vi kan gøre, for
at holde gang i holdturneringen.
Alle har kunnet læse referatet af dette møde, og der er nogle enkelte ting vi tager med til næste sæson, så som at 3-mands puljer bliver lavet så alle puljer får 4 serier og kun 4 serier i hver
runde. Der var også et forslag fra en klub, om at man ændrede betalingen af licens, så en licens
følger bowlingsæsonen, men dette forslag kræver en lovændring, som klubben selv skulle indsende inden 1. januar, dette er desværre ikke sket, så det vil ikke blive ændret til næste sæson.
Vi forsøger i vest at få plads til et sådan møde hvert år, så vi kan bevare vores atleter i sporten.
Denne sæson har ikke været ramt direkte af Corona, og så alligevel, der er nemlig rigtig mange
der ikke kunne spille kampe i slutningen januar, fordi hallerne ikke var åbne.
De haller der var åbne blev der også flyttet kampe, fordi klubberne har været hårdt ramt af
smittede atleter. Vi havde dog allerede d. 4. januar, på et udvalgsmøde, vedtaget at vi ville tillade kampflytninger, hvis bare det var klubberne selv der fandt en alternativ dato.
Desværre har jeg hørt om kampflytninger, hvor man havde glemt at tage hallen i ed, det skal
man huske, der er 3 parter i en kampflytning, nemlig hallen kampen skal afvikles i, hjemmeholdet og udeholdet. Husk det nu, det er ikke Forbundet, men hjemmeholdet, der skal betale for
banelejen, hvis hallen ikke er med på en kampflytning.
Ja så lykkes det ikke at skrive noget uden at nævne Corona…
Af de lidt mere sørgelige, er nok at vi har mistet nogle haller at spille i. i Fjerritslev er hallen
lukke, og i Hjørring lukker hallen til maj, i Hjørring arbejder de dog med at finde et nyt lokale
til at spille i.
En anden ting vi også har fået ind i vores sprog er ”Pinocchio bowling”, eller string bowling, vi
har haft det i Aarhus Bowling hal i hele sæsonen, og henover denne vinter, er det kommet ind
i snart alle Bowl’n’fun hallerne, og nogle få andre haller.
Disse maskiner er kommet for at blive, så vi skal til at kikke på om der skal laves nye regler for
disse baner. Vi skal også gøre op, om vi kan afholde et mesterskab og officielle stævner i disse
haller.
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14. DBwF’s strategiske masterplan 2022-2025

DBwF’s
Strategiske masterplan
2022– 2025
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Spor 1 – Vækst børn og unge
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14.2

Spor 2 – Vækst voksenatleter (18+)
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Spor 3 – Organisationssport
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14.3

Spor 4 – Team Danmark – Talent og elite
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