
 
 

 

 
 
 
 

Center 
Generalforsamling 

den 9. februar 2010  
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 
 
 Jeanette er valgt til dirigent 

 
 



 
 

 

 
 
 
Formandens Beretning 
Skriftlig beretning er udsendt med indkaldelsen. Formanden tilføjer: Der er i øjeblikket 21 aktive 
herrer, 9 passiv herrer, 12 aktive damer og 4 passive damer. Medlemstallet i ungdomsafdelingen går 
desværre nedad. Bent spørger til møde med DBwF i Glostrup. Martin: Der var foredrag, men der gik 
kun 10 min, så blev der en diskussion om spillerplaner. DBwF kunne ikke fortælle noget om 
hvordan økonomien ville blive påvirket af de nye planer, ej heller om påvirkningen af de frivilliges 
arbejde. I stedet for en direktør vil DBwF have en generalsekretær, men det er en politisk figur, men 
vi er ikke politiske. JBU udtalte at FBWU er gået med til planerne. KBU vil ikke være med i DBwF 
planer. Repræsentantskabsmøder skal holdes i Jylland og så kommer sjællandsklubberne ikke og så 
har jyderne og fynboerne allerede bestemt det hele. Flytningen af forbundskontor til Jylland er 
ikke godt for netværket i Idrættens Hus. Der er forslag om at alle klubber for en stemme til 
repræsentantskabsmødet lige meget hvor stor eller lille den er i stedet for som det er i dag at det er 
unionerne der har stemmeret. Forslagene fra DBwF er ikke kommet og de fleste kredse i KBU har 
allerede haft rep.møde, så de kan ikke tage stilling til forslagene. Forslagene skulle kunne nå at 
komme inden unionerne har rep.møde. Så er det KBUs bestyrelse der må tage stilling til forslagene. 
Københavnerne er i mod strukturændringerne. Repræsentanten fra DBwF grinte som om alt 
allerede er vedtaget. Der er stadig en debat om spillerstrukturen. Det kommer til at koste penge, da 
5 ansatte skal lønnes af bowlerne. Forslagene til ny spillerstruktur ligger på spilbowling.dk. 
Beretningen fra formanden er godkendt. 
 
Seniorudvalgets beretning - Bjarne 
  
Der er ingen kommentarer til beretningen - Denne er godkendt. 
 
Seniorudvalgets beretning - Ulla 
 
Damerne har været gode til at holde ferie når der ingen kampe er. MIX 2 har ikke vundet alle 
kampene selv om det er det der står på Infosport.dk. De har tabt 1 kamp, de har 7 kegler mere end 
modstanderne. Beretningen blev vedtaget. 
 
Ungdomsudvalgets beretning - Martin 
 
Der er ingen kommentarer til beretningen - Denne er godkendt. 
 
Regnskab 
 
Regnskabet viser et underskud på kr. 11.863,81. Dette skyldes hovedsageligt at vi har haft en for stor 
udgift til baneleje i forhold til kontingentindbetalingen til baneleje. Dette bør bestyrelsen være 
bedre til at tilpasse. Bestyrelsen har været for flinke til at aktive har kunnet være passive ved 
langtidsfravær. Ifølge Bjarne er der i gennemsnit 3 ledige baner pr. træningsdag. Jeanette mente at 
der ikke nødvendigvis bør være 1 bane pr. 2 aktive spillere, da det meget sjældent at alle er til 
træning. Jørgen spurgte til tilskud fra Grøndalsfonden, som er noteret til kr. 0,00. Forklaringen er 
at tilskuddet er fratrukket under rejseudgifter. Dette vil det ikke blive til næste år. Regnskabet blev 
godkendt. 



 
 

 

 
 
 
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  

Martin modtager ikke genvalg. Der blev spurgt til om Martin kunne overtales. Martin svarede: Nej, 
for jeg vil ikke bruge min tid på at tigge og bede forældrene om at tage holdledertjansen. Der er 8 
weekender (stævner) hvor der SKAL være en holdleder. Derudover er der almindelige kampe og 
landspokal og landsynglinge/junior. Almindelige kampe og stævner afholdt i København er ikke 
den store udfordring. Men så snart ungdommen skal ud i landet bliver der problemer. Lisbeth 
(Victors mor) har igen i år været god til at tage på mange ture. Bent er villig til at hjælpe og der er 
Troels også. Der skal dog planlægges, så weekenderne er besat meget tidligere end i dag. 
Forældremøde i ungdomsafdelingen afholdes i løbet af foråret, med blandt andet udfyldes af 
slagsedler og problematikken omkring holdleder. Seniorerne er velkommen til at møde op. 
Efterlysning af synligheden af forældreansvaret. Der skal laves en dialog med forældrene på hvert 
hold om hvem der vil tage hvilke kampe. Løsning kunne være et ungdomsudvalg. Så ville tingene 
også kunne dirigeres ud. Størstedelen af forældrene til ungdomsspillere, er selv aktive spillere og har 
kampe samtidig med ungdomskampene. Er der opbakning fra den øvrige seniorafdeling om at 
hjælpe, hvis der skulle mangle en forælder til en enkelt kamp. Martin vil fortsætte til april men hvis 
der ikke er opbakning fra forældre og seniorer til de hold, der tilmeldes, trækker Martin sig.  
Seniorafdelingen skal være klar over at klubben hæfter for de hold, der er tilmeldt, selv om 
ungdomsafdelingen er lukket. Og tilskud fra Rødovre kommune vil også bortfalde. Martin fik en 
stor klapsalve og lovning på støtte fra de fremmødte. 
 

 Sekretær Lotte - Genvalgt 
 Revisor Palle - Genvalgt 
 Revisor suppleant Ole - Genvalgt. 

 
Suppleant til bestyrelsen er ved en fejl ikke kommet på dagsordenen. Der er ingen der er 
interesseret. 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
Eventuelt 
 
Al information fra bestyrelsen kommer ud via mail fremadrettet. Medlemmer, som ikke har mail, 
vil selvfølgelig få information pr. post. 
 
Jørgen: Hvorfor får vi ikke flere seniorspillere ud af ungdomsspillerne. Der er de sidste 8 år ikke 
kommet nogen nye seniorspillere fra ungdommen.  
 
Martin: Økonomien er en væsentlig faktor. Fra at alt er næsten gratis, skal de til at betale mere i 
kontingent og kampgebyr. Dette spring er for stort. 
Pia: Baneleje skal hænge sammen. Men ville det ikke være en god ide at have en bane til 
ungdomsspillere om onsdagen, så de kan ”lære” os seniorer at kende. 
 
Stefan: Det kan afskrække ungdommen den måde seniorerne træner på. Det er en del 
gruppeopdeling. Nogen spiller om øl, og det må ungdommen ikke. Derudover sidder vi meget i 
grupper træning, en del i rygelokalet. 
 
Kenneth: Det kunne være en fordel at træning er samme dag både for ungdom og senior. Jeg 
kender personligt ikke mere end 2 ungdomsspillere. 
Tine: Rødovremesterskab er en god ide at trække ungdomsspillere med. I dag er der et rent 
ungdomshold samt 2 hold med en ungdomsspiller på hver. 
 
Bent: Beretningerne savner visioner til fremtiden. De bør ikke kun indeholde, hvad der er sket. 
Mange af de visioner, der tales om her på dette møde, er egentlig gamle visioner, som stadig kun er 
visioner.  Skal visionerne ikke føres ud i livet. 
 
Bjarne: Jeg har før prøvet at trække lod om banefordelingen, men så vil nogen spille om øl og 
andre vil ikke spille med andre end de plejer. Kan godt prøve igen. Så må dem der vil spille om øl 
skrive ned og ordne regnskabet senere. Jeg vil tilbyde ungdomsspillere 2 baner hver onsdag resten 
af sæsonen. Og de skal selvfølgelig have lov til at være med i lodtrækningen. 
 
Palle: Hvordan er reglerne omkring ungdomspiller på et mixhold? Dette kan ikke lade gøre.  
 
Stefan: Støtter op om lodtrækning af banerne. 
 
Martin: Ungdomsdebatten er ikke noget nyt. 6078 licenser i DBwF. 12.000 licenser for 10 år siden. 
 
Pia: Kan vi få baner samme dag? 
 
Martin: Det kan det godt. Men der er ikke hyggelige lokaler, hvor vi kan sidde og hygge. I dag 
sidder vi også i mange grupper.  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palle: Interessen er ændret for ungsenior. Uddannelse, flytte hjemmefra, fester osv. 
 
 
 
Formanden takkede for fremmødet og den gode ro og orden. 
 










