KØBENHAVNS BOWLING UNION

Mødelokale:
Mørkhøjvej 6
2700 Brønshøj
 38 89 79 69
Sekretaer@KBU.dk
WWW.KBU.dk

Referat FU1 den 21/1 2016
Til stede:

Næstformand: Michael Pedersen
Sekretær: Bente Makholm (BM)
Kasserer: Leif Makholm (LM)
TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)
Seniorleder: Martin Guldager (MG)
Suppleant: Inge Sambleben (IS)
Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS)
Suppleant for ungdomsleder: Yvonne Nielsen (YN)

Ikke til stede:

Formand: Lars Jacobsen (LJ) AFBUD
Suppleant: Jan Heilmann (JH) AFBUD

Dagsorden:
1.

Valg af mødeleder

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Meddelelser
a. DBwF
b. KBU

4.

Organisatorisk
a. Repræsentantskabsmøde 13. marts
b. Uddelingsfond (forslag fra advokat vedhæftet)
c. Opløsning af KBU

5.

Økonomi
a. Budgetkontrol ultimo 2015 (vedhæftet)

6.

Senior
a.
b.
c.
d.

KM
OB/OG
Landspokalen
Jubilæumsstævne

7.

Ungdom

8.

Turnering

9.

Eventuelt

Ad.1

Valg af mødeleder
MP bød velkommen og valgte sig selv som mødet.

Ad. 2

Godkendelse af dagsorden
AS vil gerne have et punkt på under turneringen: Oprykning og nedrykning af
damespiller på herrehold

Ad. 3

Opfølgning på referat (FU8)
Ingen bemærkninger
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Ad. 4

Meddelelser:

Ad. 4a

DBwF
MG fortæller, at forbundet har valgt at træde ud af fordelingsnøglen. Det betyder, at
det tilskud man fik sidste år bliver låst fast, og samme tilskud vil blive udbetalt de
efterfølende år. Det betyder, at man kan koncentrerer indsatsen omkring enkelte
projekter.
Forbundet vil primært koncentrere sig som et fastholdelsesprojekt specielt for
ungdomsspillere: Målet er en fordobling af antal licenser. Forbundet beder unioner og
klubber se velvilligt på projektet.
IS fortæller, at LJ på repræsentantskabsmødet i kreds 16 fortalte, at det er meningen
at unionerne skal betale for projektet.
MG forstår ikke denne udtalelse, da unionerne ikke eksisterer om få måneder. Mener
desuden ikke der er den store økonomi i projektet.
En anden kampagne som man vil bruge ressourcer på, er en ”Fair talk” kampagne,
hvor vi skal lære at tale pænt til hinanden.
Det er de to store ting som forbundet vi fokuserer på i det kommende år. Der vil
inden længe blive udsendt noget materiale.
YN opfatter, at begge disse tiltag vil være rettet mod klubberne.
MG er enig, og det vil primært være rettet mod ungdomsklubberne.
Tanken er, at der på budgettet for næste år vil blive afsat en sum penge. Der vil
samtidig blive overført penge fra i år.
YN er usikker på, om ungdomslederne vil påtage sig opgaven.
MG fortæller videre om ATK, som også skal implementeres. Her er der store
forventninger til ungdomstrænerne
YN foreslår at der indkaldes til et ungdomslederseminar, så alle ved hvad der
forventes. MG vil lade dette forslag gå videre til forbundsbestyrelsen.
MG afslutter med at fortælle, at ØST udvalget har afholdt sit første møde, og man er
godt i gang med at arbejde på den nye aktivitetsplan.

Ad.4b

KBU
Sagen omkring de to kampe – hvor spillere fra BK Triominos ikke kommer frem på
grund af vejret, blev atter diskuteret. Det kan nok ikke betale sig, at der bliver
udarbejdet klare retningslinjer for KBU kampe i denne situation, men klart noget der
skal være på plads i de nye regioner.
MP fortæller, at SBwU har regler for, at en kamp kan spilles om, hvis det er politiet
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der fraråder udkørsel. I situationen med de to hold fra BK Triominos der kørte fast i
sneen, og derfor ikke nåede frem – der frarådede politiet også udkørsel i det
pågældende område.
YN fortæller, om de regler der benyttes ved håndbold.
BM fortæller, at DFBU samme weekend gav tilladelse til, at der blev fastsat nye
datoer for de kampe, hvor der var spillere, der ikke kunne komme frem på grund af
vejret.
Andre sportsgrene (f.eks. håndbold) har klare regler for, hvordan man skal forholde
sig, hvis spillere ikke kan komme frem til en kamp på grund af vejret.
Ad 5

Organisatorisk

Ad. 5a

KBUs repræsentantskabsmøde 13/3 2016
BM har fremsendt en plan for udarbejdelse af repræsentantskabsmappen. Beder om
at alle overholder planen, da det ellers ikke hænger sammen rent tidsmæssigt.
YN mener at hun er i tidsnød, da hun kun har siddet som fungerende ungdomsleder i
kort tid. BM mener at beretningen kan gøres kort, hvis man undlader at nævne alle
resultater der har været opnået.
 Lokaler:
LM har bestilt lokaler gennem Gert Nielsen
 Dirigent:
BM tager kontakt til Bente Hansen, som har været dirigent de seneste år.
 Årskrus:
MP skaffer krus til Sisu og BK Center, som begge har haft 50 års jubilæum
 Fanen:
MG sørger for, at fanen er på plads ved repræsentantskabsmødet.
 Indstillinger:
BM sætter et opslag på hjemmesiden
 Valg:
Hvis repræsentantskabet ikke stemmer for en nedlæggelse af unionen, så må
det være repræsentantskabet der finder et nyt forretningsudvalg.
 Fortæring under repræsentantskabsmødet:
Der er enighed om, at der kun vil være en frokost (ingen eftermiddagskaffe).
 MP fortæller, at han og Alice er forhindret i at deltage i
repræsentantskabsmødet.
LMS spørger ind til turneringsafslutningen. MG fortæller, at både FU og kredsene har
lovet at køre turneringen færdig – altså turneringsafslutningen bliver afviklet på
samme måde som sidste år.
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BM sørger for at invitere FU til middag efter repræsentantskabsmødet.
BM sørger for en vingave til dirigenten.
Ad. 5B

Uddelingsfond
Der er inden mødet udsendt et forslag til vedtægter for den nye uddelingsfond.
Vedtægterne er udarbejdet af LM i samarbejde med en advokat.
Der lægges op til, at der skal afholdes en årlig generalforsamling, hvor eneste punkt
vil være fremlæggelse af regnskab.
Kun klubber der er inviteret til det sidste repræsentantskabsøde i KBU, kan blive
medlem af uddelingsfonden.
Bestyrelsen er selvsupplerende. Bestyrelsen skal have licens i forbundet – gennem én
af medlemsklubberne. Foreningen tegnes af formanden, og denne skal have indsigt i
foreningens bankkonti. Landsudvalg ØST udpeger en revisor,
Der er enighed om, at stiftende generalforsamling skal afholdes umiddelbart inden
KBUs repræsentantskabsmøde (der indkaldes til kl. 10:00). Der er enighed om, at
gæster gerne må overvære generalforsamlingen – uden stemmeret.
 LJ stiller op som formand
 LM stiller op som regnskabsansvarlig
 BM stiller op som sekretær
BM kontakter Bente Hansen – om hun vil være dirigent.

Ad. 5C

Opløsning af KBU
LM gør opmærksom på, at der skal udarbejdes et forslag til mappen, hvor FU foreslår
at unionen nedlægges. Mener at vi af hensyn til aktiviteter skal foreslå, at unionen
nedlæges pr. 31/5 – hvorefter der skal aflægges regnskab som skal revideres (det vil
her være det afgående FU der skal skrive under på dette regnskab).
LM udarbejder et forslag til opløsning af KBU, hvor der under bemærkning kommer til
at stå, at kredsene formelt opløses samme dato.

Ad. 6

Økonomi
LM har udsendt en budgetkontrol pr. 31/12 2015, som viser de tal der kommer ind i
regnskabet.
Der var få spørgsmål til de enkelte konti:
 Rejsepuljen skal hvile i sig selv. Der er en saldo på kr. 26.000, som skal
dække tilskud til bornholmerkampe for de klubber som endnu ikke har søgt
for efteråret.

28-02-2016 09:55/ BM
TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND/DANMARKS OLYMPISKE KOMITÉ

Side 4

KØBENHAVNS BOWLING UNION



Mødelokale:
Mørkhøjvej 6
2700 Brønshøj
 38 89 79 69
Sekretaer@KBU.dk
WWW.KBU.dk

Det foreslås at Uddelingsfonden i foråret 2016 dækker forskellen mellem det
som klubberne får i rejsetilskud fra Forbundet og det som tidligere er blevet
udbetalt fra KBU.
Lånet til forbundet er delvist afskrevet på den måde, at forbundet har
overtaget KBUs forpligtigelser til Jydsk Emblem Farbik. Det betyder at konto
for medaljer er overtrukket. Resten af lånet står fortsat som tilgodehavende,
men der er betalt her i januar 2016. MG gør opmærksom på, at gamle
medaljer fra Jydsk Emblem Fabrik skal bruges – inden vi får nye medaljer. I
bedste fald vil vi bruge dem alle i denne sæson.



YN gør opmærksom på det problem der er kommet nu, hvor børn der skal spille
kamp på Bornholm – skal medbringe pas. Det er ikke alle børn der har et pas. Der er
enighed om, at det ikke kan være KBUs problem. Klubberne bør selv informere deres
forældre om, at børnene skal vise pas, når de skal til Bornholm.
Der var herefter diskussion om forbundets rejsepulje, og at det bliver dyrere at spille
når der ikke gives så meget i tilskud. BM mener ikke at det betyder så meget. Nu
betales der ikke mere til rejsepuljen, og klubberne må i stedet betale til deres egen
rejsepulje.
Ad. 7

Senior

Ad. 7a

KM
Bliver




afviklet i næste weekend i World Cup Hallen:
Der er tilmeldt 129 spillere – et pænt antal.
Gert Nielsen står for afviklingen
MP sørger for medaljer.

LMS spørger ind til den henvendelse, der er kommet på Gæstebogen fra Willy
Pedersen, hvor han beklager sig over, at finaler i KM ligger samtidig med zonefinaler i
iBowl. Der er enighed om, at dette er ærgerligt, men ikke noget som KBU kan ændre
på.
Ad. 7b

OB/OG
Der har været afviklet OB/OG i Herlev, og det var en lang weekend. Alt fungerede fint
på trods af en defekt bane i en enkelt sart. MG havde forhandlet sig til en billig
baneleje, hvilket har givet en pænt overskud til præmiekassen.
Næste stævne er i Glostrup, og der er allerede tilmeldt 60 hold.
Sidste stævne er i World Cup Hallen. Her vil der være fælles spisning efter afslutning
af stævnet (det er den 9/4). Hvis man bestiller billetter sammen, så vil man også
komme til at sidde sammen til middagen.

Ad. 7c

Landspokalen
Er på plads.
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Jubilæumsstævne
MG har modtaget 12 indbetalinger, men har ikke styr på tilmeldinger (som bliver
sendt til LJ).
LMS opfordrer til, at KBU sammensætter hold af de spillere, som ikke selv har double
eller trio makkere. MP bærer ønsket videre.
AS spørger ind til Malmø-kampen. MG fortæller, at han vil indkalde til et møde.

Ad. 8

Ungdom
MG sørger for medaljer til ungdommen (4 medaljer til hvert hold).
MG kontakter Allan Rasmussen for at få fat i pokalerne.
Der bliver kun uddelt medaljer til puslinge rækkerne.
Ved KBUs ungdomsstævne var der 99 startende (inkl. re-entry). Stævnet gik godt, på
trods af, at kredsen ikke stillede med dommere. Der var desværre atter engang
diskussion om præmier – på trods af, at det er det billigste ungdomsstævne.
Resultaterne og rankingafgiften er sendt til Forbundet.
Til KM er der tilmeldt 25 puslingespillere og 25 juniorer/ynglinge (ud af 58 mulige).
Gert Nielsen har medaljerne og Alice Andersen sørger for blomster.
Der er endnu ikke fundet en dato for afvikling af KM-Mix.
MP skal tjekke op på ungdomsturneringen, da Johnny fra SBwU har flyttet nogle
kampe.
Der skal udtages spillere til unionsholdene (Alice Andersen har lovet at være
behjælpelig).
Der er planlagt møde den 27/1 i aktivitetsudvalg ØST, hvor man for ungdommens
vedkommende vil benytte samme oplæg som til denne sæson.
MG gør opmærksom på, at der skal ansøges om rankingstævner i februar/marts. MP
lover at følge op på dette.
CYO planlægges til den 19-21. august 2016.

Ad. 9

Turnering
Der har været en enkelt sag med en dame, som har spillet på et herrehold i en enktel
kamp – og gerne vil flytte tilbage som spiller i damerækken. Dette er ikke muligt –
hun vil kun kunne spille på herrehold resten af sæsonen.
AS tager turneringsafslutningen, da LMS er optaget af ESBC stævnet.
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Eventuelt
Diskussion om afvikling af kampe som er planlagt i Nakskov. Ingen ved hvad der er
sket med hallen..
Der har været en afbrudt kamp mellem BK Center og Brønshøj Sport. LMS sørger for,
at kampen bliver færdigspillet.

Mødet sluttede: 21:27

Referent: Bente Makholm – 1. februar 2016
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