KBUs Bowlingklubbers
Uddelingsforening
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WWW.KBU.dk

Rødovre den 24. september 2016
Referat af møde i:
KBUs Bowligklubber’s Uddelingsforening

Til stede:

Formand: Lars Jacobsen (LJ)
Sekretær: Bente Makholm (BM)
Kasserer: Leif Makholm (LM)

Vi startede mødet med en generel diskussion om, hvad uddelingsforeningens formål er –
det vil sige, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at kunne søge om tilskud fra
uddelingsforeningen. Der er klar enighed om, at der kun ydes tilskud til aktiviteter, som
kommer alle bowlingspillere (i én eller flere aldersgrupper) til gode.
Det er selvfølgelig kun fantasien der begrænser hvad der kan ansøges om tilskud til, men
følgende aktiviteter kunne være en mulighed:
Fællestransport til ungdomsstævner
Klubber eller andre, som arrangerer et stævne for de gamle KBU klubber. Hvis
arrangementet dækker klubber i hele ØST, så skal der være en differentieret pris
for deltagere fra gamle KBU klubber og øvrige deltagere.
Kørselstilskud til de gamle KBU klubber for kørsel i forbindelse med
turneringskampe i foråret 2016. Der sendes noget ud – omkring 1/10, med
ansøgningsfrist 1/11. Udbetaling vil ske i løbet af november. Udbetaling kan dog
først ske, når regnskabet for KBU (Københavns Bowling Union) er fuldstændig
afsluttet.

Ved ansøgning vil fremgangsmåden rent praktisk være:
Der skal fremsendes en begrundet ansøgning, som skal godkendes inden
aktiviteten.
Der skal være udarbejdet et budget for, hvordan man ser arrangementet
gennemført, og det vil herefter bliver vurderet hvor stort tilskud der kan ydes pr.
KBU spiller.
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Når arrangementet er overstået, så skal der fremsendes et regnskab og
deltagerliste til Uddelingsforeningen.
Der skal være en navngiven klub/person, som har ansvar for aktiviteten, og som er
den der modtager tilskuddet.
Der ydes ikke tilskud til individuel transport.
Der modtages kun én ansøgning til hvert arrangement. Det vil sige, at der ikke er
flere der kan ansøge om tilskud til fællestransport til samme aktivitet.
Tilskuddets størrelse vil normalt ikke oversige den budgetterede egenbetaling.

Hjemmeside:
Der er enighed om, at vi viderefører KBUs hjemmeside – ny forside med link til den game
hjemmeside.
Den nye side skal indeholde:
Vedtægter
Liste over bestyrelsen
Ansøgningsskema
Referat fra den stiftende generalforsamling
Information fra bestyrelsen – men ikke referater
Principper for uddelinger / en generel beskrivelse af de formål som der er givet
tilskud til.

Uddelingsforeningen har modtaget 2 ansøgninger:
Alice Andersen søger om tilskud til fællestransport til et allerede afholdt
arrangement i Odense:
Der er enighed om, at vi bevilger det ansøgte beløb – på trods af, at man har meldt
en deltagerbetaling ud – uden at have fremsendt en ansøgning.
Vi mener dog, at formålet er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Det skal dog påpeges, at denne fremgangsmåde ikke vil gå næste gang.
Bowlingklubben Ellipsen har ansøgt om tilskud til delvis dækning af de udgifter som
klubbens medlemmer har i forbindelse med deltagelse i Forbundsmesterskabet for
OBG som afvikles i Ålborg.
Der er fuldstændig enighed om, at denne ansøgning ikke kan godkendes.

24-09-2016 21:54/ BM

Side 2

KBUs Bowlingklubbers
Uddelingsforening

Sekretaer@KBU.dk
WWW.KBU.dk

Arbejdsliste:
LM kontakter klubberne vedrørende kørselstilskud for foråret 2016 – senest 1/10
LM afslutter KBUs regnskab – så uddelingsforeningens primo saldo kendes
LJ sender svar til Alice Andersen om, at vi yder tilskud – dog med en bemærkning
om, hvordan fremgangsmåden fremover skal være (se tidligere beskrivelse i
referatet).
LJ sender svar til Ellipsen om, at vi afslår deres ansøgning. Vi mener ikke at
ansøgningen falder ind under Uddelingsforeningens formål.
BM udarbejde et ansøgningsskema.
BM tilpasser hjemmesiden til – KBUs bowlingsklubbers uddelingsforening.

Der er ikke fastlagt en møderække – vi mødes når behov opstår.

Referent: Bente Makholm, Sekretær KBU
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