
 

 

                                                  
 
 

Center 
Generalforsamling 

den 12. februar 2008  
Rødovre Bowlinghal. 

  
 

Dagsorden  
 
 Valg af dirigent  
 Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget 
 regnskab 
 Indkomne forslag 
 Fastsættelse af kontingent 
 Valg af ledelse 

 Kasserer Tine (villig til genvalg) 
 Seniorleder Damer Pia (Ikke villig til genvalg) 
 Ungdomsleder Martin (villig til genvalg) 
 Revisor Palle (villig til genvalg) 
 Revisor suppleant Ole (villig til genvalg) 

 eventuelt 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
 
Titel:  Formand Navn:  Mogens Persson  
Titel:  Seniorleder - Damer Navn:  Pia Schmidt 
Titel:  Seniorleder - Herrer Navn: Bjarne Olsen 
Titel:  Ungdomsleder Navn: Martin Guldager 
Titel:  Kassere Navn:  Tine Bune 
Titel:   Sekretær Navn: Lotte Qwist  
 
Program 
 
Valg af dirigent 
 
 Mogens er valgt til dirigent. 

 
Formandens beretning 
 
Rent turneringsmæssigt, går det godt.  



 

 

                                                         
 
 
Der mangler dommervagter, da vi kun er 4 fra klubben. 
Der er ingen der har noget til formandens beretning. Denne er godkendt.. 
 
Seniorudvalgets beretning - Bjarne 
 
Det er en fornøjelse at stille hod. Der er rigeligt at tage af. 
Der er ingen kommentarer til beretningen - Denne er godkendt. 
 
Seniorudvalgets beretning - Pia 
 
Ingen tilføjelser. 
Der er ingen kommentarer til beretningen - Denne er godkendt. 
 
Ungdomsudvalgets beretning - Martin 
 
Ingen tilføjelser. 
Der er ingen kommentarer til beretningen - Denne er godkendt. 
 
 
 
Regnskab 
 
Godkendt 
 
 
Forslag 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
Kontingent 
 
Kontingent bliver det samme som sidste år. Der er ingen ændringer på nuværende tidspunkt. 
 
Valg af ledelse 
 
Kasserer :  Tine genvalgt. 
Seniorleder Damer:  Ulla er villig til valg som seniorleder 
Seniorleder Herrer: Bjarne genvalgt. 
Ungdomsleder:  Martin genvalgt. 
Revisor :   Palle genvalgt. 
Revisor suppleant: Ole genvalgt. 
 
 
 



 

 

      
 
 
 
Eventuelt 
 
 Der er repræsentantskabsmøde til Marts. Vi skal have valgt 2 stk der tager med. Martin tager 

med. 
 Hvordan skal det gøres i fremtiden?? Skal vi bare køre som vi plejer eller skal vi prøve noget 

nyt?? Tænk over det. Vi tager det op til næste klubmøde. 
 Når/hvis 1. Holdet rykker op (herrer) er det højst tænkeligt at der kommer spillere udefra. 

Disse spillere starter på 2. Holdet og må spille sig op til 1. Holdet. 
 Vi skal måske lave et hold mere til næste sæson, men vi tager dette op igen når det bliver 

aktuelt. 
 Sponsorer.   Damer og herrer må prøve hver især at skaffe sponsorer. Dansk Bowling Forbund 

har et skema på deres hjemmeside. 
 
 
 
Tak for god ro og orden. 


