
Generalforsamling
Tirsdag d. 12 februar 2013

World Cup Hallen

Dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Beretninger
         a: Bestyrelsens 
         b: Seniorudvalgets 
         c: Ungdomsudvalget
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontigent
6. Valg af ledelse
       På valg er:
  Formand.
  Senior leder herrer
  Sekretær.  
         Revisor. 
  Revisor. suppleant 
7. Eventuelt.

Program

1)
Jeanette blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at general forsamlingen 
var varslet i tide. Der var 13 medlemmer fremmødt inkl. bestyrelsen.

2)
a) Mogens takker for 6 gode år som formand. Center er den største klub i 

KBU, hvorfor det derfor kan undre, at vi måtte trække 1 hold fra KBU-
cuppen, idet der kun var 2 der kunne / ville spille. Dette koster klubben 
penge. Den enkelte spiller som har tilmeldt sig, må tage mere ansvar, samt 
sætte sig ind i hvilke datoer der skal spilles.

b) Marianne og Flemming fortsætter, at der bør være bindende tilmelding ved 
sæsonstart, når afkrydsningsskemaerne udfyldes og returneres. Her bør for 
så vidt det er muligt, også være datoer på.

 BK CENTER 



c) Bjarne fortæller at der vil blive lavet bus tur-til Ålborg, med gratis deltagelse, 
for at få så mange som muligt til at spille stævner. Der opfordres desuden alle, 
til at deltage i seminar Den 10.marts 2013, i Odense, hvor man vil finde ud af, 
hvordan der kommer flere ungdomsbowlere til de forskellinge klubber / 
unioner.

  

Der er desuden forslag om at ændre spilleformen for 1.div. samt liga,
ved repræsentantskabsmødet i Maj 2013. Dette kan have indflydelse på vores 
1.hold / herrer - som p.t. ligger til oprykning i ligaen

3)
Tine udleverer regnskabet, og gennemgår de vigtigste poster.
Der er et underskud på ca. 10.000 kr. primært som følge af, at vi forrige sæson 
have 1 hold i ligaen. Tine har desuden lavet et budget for 2013, hvor bl.a. 
posten “tilskud til ligahold” afventer afklaring på ovenstående. Det vil desuden 
altid være en god ide at skaffe en eller flere sponsorer til klubben, for at vi kan 
være med blandt de bedste. Rene opfordrer bestyrelsen til at få læst og 
udfyldt, tidligere udleverede papirer fra Johannes Fogs fond.

4)
Der er ikke fremsendt nogle forslag.

5)
Der er Ingen ændringer vedrørende kontingent.

6)
Formand: Martin blev valgt som formand, og afløser Mogens.
Senior leder herrer: Flemming blev genvalgt.
Sekretær: Stefan blev genvalgt.
Revisor : Palle blev genvalgt.
Revisor suppleant : Ole blev genvalgt.

7)
Palle foreslog at mødet blev holdt på en træningsaften. (for at få større 
fremmøde) Der skal generelt være lidt bedre disciplin vedr. afbud til kampe / 
Cup m.m. - Det samme gælder mødetiden til træning, som ikke bør være 
senere end 19:50

TAK FOR GOD RO OG ORDEN.
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