
 
 

 

                                                  
 
 

Center 
Generalforsamling 

den 10. februar 2009  
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 Ulla (villig til genvalg) 
 Ungdomsleder Martin (villig til genvalg) 
 Sekretær Lotte (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:  Ulla Milsted 
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 
 
Turneringsmæssigt går det godt. 
Der er pt 22 aktive herrer og 15 aktive damer. 
Der mangler dommervagter, da vi kun er 4 fra klubben. 
 
Der er ingen der har noget til formandens beretning. Denne er godkendt.. 
 
Der blev stillet nogle spørgsmål, der ikke skulle under formandens beretning, og derfor er disse med 
under evt. 
 
Seniorudvalgets beretning - Bjarne 
 
Det er en fornøjelse at stille hold.  
Der er ingen kommentarer til beretningen - Denne er godkendt. 
 
Seniorudvalgets beretning - Ulla 
 
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 
Ingen indkomne forslag. 
 
 
 
 
 



 
 

 

      
 
 
Indkomne foreslag: 
 
Ingen foreslag. 
 
Kontingent 
 
Kontingentet kører som det har gjort hidtil - Ingen ændringer. 
 
Valg af ledelse: 
 

 Kasserer Tine  - Genvalgt 
 Seniorleder Damer Ulla - Genvalgt 
 Ungdomsleder Martin - Genvalgt 
 Sekretær Lotte - Genvalgt 
 Revisor Palle - Genvalgt 
 Revisor suppleant Ole - Genvalgt. 

 
 
 
 
 
Eventuelt 
 
Bent: Det er dyere at spille i Ligaen. Det kostede 8000 uden mad at tage til Vejle og Liga-holdet 
ville gerne, hvis klubben kunne hjælpe lidt til. 
Tine: Har modtaget en oversigt fra Dbu vedr. tilskud. Dette er sat ned med 10 pr km. Der er ikke 
penge nok i Dbu. Ligaholdet har fået 2390.- i tilskud. 
Man skal i øvrigt være bedre til at prøve at få et sponsorat i hus på liga-holdet. 
Ulla: Kunne man ikke prøve at komme med ideer til hvordan vi skal gribe det an og så evt. vende 
tilbage til mogens.. 
 
Bent: Får hallen nye maskiner?? 
Martin: Det kan man på nuværende tidspunkt ikke svare på. Hvis man skal investere i nye maskiner, 
skal dette tages op på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 
 
Bent: Ungdomsspillerne vil gerne med på generalforsamlingen. 
Mogens: Dette kan ikke lade sig gøre. 
Martin: Der er ingen regler for at de kan komme med til generalforsamling. 
 
 
Martin: Der er kommet nye regler for dommervagter. Der skal nu kun være 1 på vagt i forhold til 2 
tidligere. 
 
 



 
 

 

     
 
 
 
Tine: : Med hensyn til Ligaens spørgsmål om støtte, giver vi lidt af overskuddet fra regnskabet til 
dem. Det er besluttet af Ligaholdet får 3.000 kr X 2, til de sidste 2 runder. 
Der vil også gå kr. 3.000 til trøjer til ungdommen. 
 
 
Tak for god ro og orden. 
 


