Hvem er Københavns Bowling Union - .%8
Vi er en organisation der har som formål at
fremme og højne bowlingsporten som amatøridræt ved at samle de storkøbenhavnske klubber
i een union, og sammen med Sjællands/-Fyns/Jydsk bowling Union, at danne
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Dansk Bowling Forbund-DBwF, og derigennem
medlem af Danmarks Idræts-Forbund, og verdensorganisationen Federation Internationale
des Quillers -FIQ

Hvordan er organisationen, .%8
Unionen er en demokratisk opbygget og ledet
organisation, hvor klubbernes interesser er i højsæde.

relsen. KBU's forretningsudvalg varetager unionens daglige ledelse med ansvar overfor unionsbestyrelsen og repræsentantskab.

Unionen er opdelt i lokalkredse, som indeholder
klubber tilsluttet bowlinghallen/hallerne i det
kredsområde, hvor klubben ønsker hjemmebane.

KBU`s senioraktivitetskomite og ungdomsaktivitetskomite består af den valgte senior-og ungdomsleder, der begge er medlemmer af forretningsudvalget, komitemedlemmerne udpeges
løbende efter behov.

Klubberne vælger en kredsbestyrelse på et årligt
repræsentantskabsmøde, hvor alle som har valgt
hjemmebane i kredsen, deltager.
Et medlem fra hver kredsbestyrelse udgør, sammen med KBU`s forretningsudvalg , unionsbesty-

Unionens repræsentantskab er øverste myndighed og består af repræsentanter fra samtlige
klubber, og unionens ledelse.

Hvad kan .%8 tilbyde Jer
I løbet af en sæson der løber fra september til
juni, afvikles hovedaktiviteten, holdturneringen i
rækker, serier og divisionerne. Der spilles både i
cupturneringer og dobbeltturnering med fra 12 til
18 kampe på ude og hjemmebane.
Cupturneringen er både for 3-og 5-mandshold,
inddelt i rækker for herrer, damer, ynglinge, junior
og puslinge. Turneringen er opdelt i en turnering
for 4-mandshold og en hovedturnering for 6mandshold med mulighed for oprykning til
DBwF`s Danmarksturnering.
Turneringen er naturligvis også opdelt i de nævnte grupper som i cupturneringen, dertil kommer at
damerne i serier og rækker kan spille på herrerhold, efter nærmere fastsatte regler. I ungdomsrækkerne har ynglingene og juniorerne også mulighed for at komme med i DBwF`s landsturnering.
Sidst, men ikke mindst, er der også kommet en
turnering, som udelukkende henvender sig til
dem, der er lidt udover senioralderen, - old Boys
og Girls fra henholdsvis det fyldte 50. og 45. år.
Vi kan tilbyde en lang række stævne og mesterskabs aktiviteter, KBU afholder årlige Københavnsmesterskaber i mange discipliner, eksem-

pelvis individuelt for herrer, damer, og ungdom,
double, mix-double etc. Via KBU kan man også
tilmelde sig Danmarksmesterskaber og en
mængde andre stævner. KBU-klubberne afholder
åbne stævner, hvor alle licenserede spillere kan
deltage. Mange af stævnerne afholdes og arrangeres således, at spillerne mødes i rækker, hvilket betyder, at I møder spillere som højst tænkeligt er jævnbyrdige, med Jer.
KBU`s hjertebarn er ungdomsarbejdet, hvilket
prioriteres meget højt. Ungdomsarbejdet passes
af ledere, hvis hjerte ene og alene banker for
denne gruppe til stor glæde for de unge. Ung er
man i bowlingsporten fra man er ca. 7 år til 23.
år, naturligvis opdelt aldersmæssigt i grupper for
henholdsvis piger og drenge, hvilket også er
kendetegnene for de aktiviteter, som vi i KBU kan
tilbyde de unge. Der kan bl.a. nævnes, at der for
puslinge (7-12 år) afholdes specielle stævner,
hvor en serie kun består af 5 ruder mod normalt
10 ruder, og stævnet er opdelt således at ingen
taber og alle får præmier.
Så der er ikke muligheder for at prøve kræfter
med de organiserede bowlere, som mangler.
I kan også se KBU`s organisation på hjemmesiden http://www.kbu.dk

Hvordan Starter man en ny klub
Det Praktiske i forbindelse med optagelse i KBU
som klub skal i henhold til unionens love og bestemmelser foregå på en bestemt måde, men
først vil vi her komme med et par gode råd til
dem, der ønsker at starte fra bar bund.
I mange bowlinghaller kommer der ofte personer,
som jæ vnligt dyrker bowling, under private former. Det kunne let tæ nkes, at disse personer får
lyst til at prøve kræ fter med andre bowlere. det vil
derfor væ re naturligt at etablere en klub med dette formål for øje.
Det sker ligeledes oftere og oftere, at et firma af
og til mødes i en bowlinghal, og under den meget
festivitas har man tit flere timer i kammeratligt
samvæ r.
Men bowlingen er farlig,- er interessen først fanget, så ønsker man ofte at bowle mere og gerne
under ordnede forhold. Hvad er så mere næ rliggende end at finde sammen og starte sin egen
klub? Starten er ikke speciel indviklet. Det kræ ver blot, at en eller flere tager initiativet til at indkalde til en stiftende generalforsamling. Vedlagt
denne informationsfolder findes et sæ t forslag til
love.
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Det der er rammet ind, er det man kan starte op
med, og så senere udbygge lovene efter behov.
Man behøver faktisk kun at væ re 8 personer med
licens og en bestyrelse behøver ikke at bestå af
mere end 3 personer,- en formand, kasserer og
sekretæ r, og så er man pludselig i gang.
Klubben skal naturligvis have et navn, men skal i
undgå at bruge et navn en anden klub benytter,
så kan I studere navnene på unionens andre
klubber i "Den Lille Røde" som vores håndbog
hedder i daglig tale, eller på hjemmesiden
http://www.kbu.dk.
En spilledragt skal man også have og vi anbefaler, at man starter i det små, f.eks. med en T-shirt
med klubnavnet påtrykt øverst på rygstykket og
dertil et par ensfarvede benklæ der. Trøjerne kan
æ ndres når som helst, så der er ingen grund til at
kaste sig ud i større investeringer i starten, da det
ofte sker, at man ville have haft en helt anden
form for spilledragt.
Vi ønsker held og lykke til de, der vil forsøge sig
med start af en ny klub. Vi står naturligvis til rådighed med en hjæ lpende hånd i det omfang I
ønsker det.

.OXEORYH
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)RUVODJWLONOXEORYHHUXGIRUPHWVnOHGHVDWGHNDQEUXJHVDIHQIXOGXGE\JJHWNOXE
'HLQGUDPPHGHDIVQLWHUPLQGVWHNUDYIUD8QLRQHQYHGRSWDJHOVHQLGHQQH

 .OXEEHQVQDYQRJKMHPVWHG
slutning herom kræ ver dog at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen. VedkomKlubbens navn er ...................................
mende medlem, skal inden bestyrelsen træ ffer
(forkortet).................., stiftet d....../......../.
Klubbens hjemsted er
..........kommune, sin afgørelse, have haft mulighed for at fremføre
sit forsvar og kan kræ ve spørgsmålet afgjort på
..........Amt, med hjemmebane i............
først kommende generalforsamling. I alle tilfæ lde,
hvor en eksklusion skal behandles på en general .OXEEHQVWLOK¡UVIRUKROG
Klubben er tilsluttet KBU (Københavns Bowling forsamling, har vedkommende medlem krav på at
Union under DBwF (Dansk Bowling Forbund), få meddelelse herom senest 3 døgn før generalder nationalt er tilsluttet DIF (Danmarks-Idræ ts forsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende
Forbund) og internationalt WTBA (World Tenpin har adgang til denne med ret til at forsvare sig.
Bowling Accociation) og NB (Nordisk Bowling Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et
Forbund), samt lokalt .......(samvirkende idræ ts- sæ rskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræ ver en maklubber).
joritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til gene .OXEEHQVIRUPnO.
Klubbens formål er gennem et seriøst og samvit- ralforsamlingsbeslutning, kan kun optages som
tighedsfuldt arbejde at oplæ re og dygtiggøre sine medlem på ny ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræ ver samme majoritet som foremedlemmer indenfor bowlingsporten.
skrevet til beslutning om eksklusion.
 2SWDJHOVHDIPHGOHPPHU
Klubben optager såvel aktive som passive med- 2UGLQ U*HQHUDOIRUVDPOLQJ
lemmer, der forpligter sig til at overholde klub- Generalforsamlingen har med de indskræ nkninbens love og reglementer. Indmeldelsen skal ske ger, som disse love foreskriver, den højeste
skriftlig, og for umyndiges vedkommende ved myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordiskriftlig godkendelse af foræ ldremyndighedens næ re generalforsamling, der afholdes hvert år i
indehaver. For aktive medlemmer betales ved januar måned, indkaldes med mindst 14 dages
Indmeldelsen et indskud på kr.......,-.
varsel. Forslag der ønskes forelagt Generalforsamlingen til vedtagelse skal væ re skriftlig udfæ rdiget, og bestyrelsen i hæ nde senest 8 dage
 .RQWLQJHQW
før generalforsamlingens afholdelse.
Kontingent fastsæ ttes af generalforsamlingen.
Dagsorden
Kontingent skal for aktive medlemmer betales
1. Valg af dirigent.
månedsvis forud og skal væ re betalt senest d. 7.
2. Formandens beretning.
i måneden. for passive medlemmer betales kon3. Udvalgenes beretning.
tingent helårligt forud i januar måned.
4. Regnskab, budget, fastsæ ttelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
 /LFHQVWLO'%Z)NRQWLQJHQWWLO.%8
6. Valg af formand/kasserer
Licens (spilletilladelse) til Dansk Bowling Forbund
7. Valg af bestyrelse jfr. § 12.
og medlemskontingent til Københavns Bowling
8. Valg af revisor.
Union, afholdes af det enkelte medlem, og fornys
9. Valg af revisorsuppleant.
i november måned for det kommende
kalenderår.
(NVWUDRUGLQ U*HQHUDOIRUVDPOLQJ

Ekstraordinæ r Generalforsamling kan til enhver
 8GPHOGHOVH HNVNOXVLRQ Til gyldig udmel- tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes,
delse kræ ves, at det sker til klubbens kasserer når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medmed mindst 3 måneders varsel til den 1. i en må- lemmer indsender skriftlig begæ ring herom, ledned, og at det pågæ ldende medlem har betalt sit saget af motiveret dagsorden. I sidstnæ vnte tilkontingent til klubben. Når et medlem er kommet fæ lde skal den ekstraordinæ re generalforsamling
i kontingentrestance for 2 måneder eller mere, afholdes senest 1 måned efter begæ ringen er
kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig var- fremsat overfor bestyrelsen.
sel ekskludere vedkommende. Ingen der er ude- Om indkaldelse gæ lder bestemmelserne i § 8.
lukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkom- *HQHUDOIRUVDPOLQJHQVOHGHOVH
mende har betalt sin gæ ld til klubben. I øvrigt kan Generalforsamlingen væ lger sin dirigent, der ikke
bestyrelsen ekskludere et medlem, når sæ rlige må væ re medlem af bestyrelsen, til at lede forforhold giver anledning hertil. Bestyrelsens be- handlingerne. Generalforsamlingens beslutninger
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træ ffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 7,
16 og 17. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Dog skal der ved begæ ring fra blot 1 medlem, foregå skriftlige afstemninger ved valg, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå
skriftlig. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.
%HVW\UHOVHQVYDOJ
Foreningens daglige ledelse repræ senterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlige måde vedtagne beslutninger og derved tegningsret gæ lder
kun klubbens daglige drift, hvorfor leje af f.eks.
lokale til klubfester, jubilæ er m. m. skal forelæ gges generalforsamlingen. Bestyrelsen består af :
formand, kasserer, spilleudvalgsformand samt 2
bestyrelsesmedlemmer.

5HJQVNDE
Klubbens regnskabsår er 1/1 til 31/12.
Driftsregnskab forelæ gges, forsynet med revisors påtegning, den ordinæ re generalforsamling
til godkendelse.

5HYLVLRQ
På den ordinæ re generalforsamling væ lges for 1
år ad gangen revisor og revisorsuppleant.
Revisor skal hvert år i tiden mellem regnskabets
afslutning og generalforsamlingens afholdelse,
gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdninger er til stede. Driftsregnskab forsynes
med påtegning herom. Revisor har til enhver tid
adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

















/RY QGULQJHU
Forandringer af disse love kan kun ske på generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for æ ndringsforslaget.
.OXEEHQVRSK YHOVH
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun
træ ffes på en i dette øjemed sæ rlig indkaldt ekstraordinæ r generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræ ves at mindst halvdelen af
klubbens stemmeberettigede medlemmer er til
stede, og til forslagets vedtagelse kræ ves mindst
3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås
sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træ ffes med
ovennæ vnte stemmeflertal, uanset hvilken antal
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Ved klubbens opløsning skæ nkes klubbens
væ rdier til KBU`s ungdomsfond, eller anden almennyttig virksomhed.
.OXEEHQVDQVYDU
Klubben og derved klubbens bestyrelse kan ikke
gøres økonomisk ansvarlig for skader der påføres spillere eller forvoldes af disse, selvom dette
sker under et af klubben afviklet arrangement.

