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Generalforsamling 
Tirsdag d. 17 februar 2015 

World Cup Hallen 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent 
2. Beretninger 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontigent 
6. Valg af ledelse 
7.       Eventuelt. 

Program 

1) 
Danny blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at general forsamlingen var 
varslet i tide. 

2) 
Beretningerne gennemgås. 
Martin beretter om, at der ved det kommende repræsentantskabsmøde 
vil stilles som forslag, at KBU nedlægges som union, og at pengene herfra 
overflyttes til en fond, hvor man herefter kan søge til forskellige bowling 
relaterede formål. 
Mødet er den 9.Maj i Fredericia, hvor man altså vil foreslå en ØST/VEST 
struktur, hvor de øvrige unioner nedlægges. 
Der er lige nu kun 4300 aktive bowlere i DBWF. 

Vi glæder os alle til vores 50 års jubilæum, som vi er i fuld gang med at 
forberede. Der er allerede 14 tilmeldte til jubilæumsstævnet. 
Du kan tilmelde dig her :  
http://www.kbu.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx 
Sidste frist er tirsdag den 31.marts 2015 
Vi har fået lov til at feste på Rødovregaard, til kl. 24.00 

Der er ikke yderligere kommentarer, til de øvrige udsendte beretninger. 

   

http://www.kbu.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx


 BK CENTER  

3) 
Tine gennemgår regnskabet, og udleverer samtidigt et budget for 2015 
Der er underskud på ca. 11.500, som primært skyldes stigende baneleje, 
samt tilskud til herre 1 efter oprykning til Ligaen. 
Vi modtager lidt flere penge fra Rødovre kommune, da der er kommet flere  
nye ungdomsspillere. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 

4) 
Lasse havde stillet til forslag, at man skulle kunne dele et medlemsskab, 
således at man kan træne på skift, samt spille kampe. 
Tine tilføjede at det skulle koste 2 x passiv + 1 x aktiv kontingent. 
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

5) 
Kontingentet stiger pr. 1.Marts til : 

Seniorer:        fra 340,00 kr. til 350,00 kr. 
Ung seniorer: fra 195,00 kr. til 200,00 kr. 
Ungdom:        fra   75,00 kr. til   80,00 kr.  

6) 
Martin blev genvalgt som formand. 
Stefan blev genvalgt som sekretær. 
Flemming var ikke villig til genvalg som seniorleder, men indvilgede i at 
fortsætte resten af sæsonen, hvorefter Danny overtager som seniorleder.  
Kenneth blev valgt som suppleant, i stedet for Danny. 
Palle blev genvalgt som revisor. 
Ole blev genvalgt som revisorsuppleant. 

7) 
Der efterlyses en bedre integration af ungdom/seniorer, som nu træner samme 
dag: Ungdom onsdage fra 17 til 18, og Seniorer onsdage fra 19-20, dog uden 
det helt store overlab. Der var også et ønske om, at ungdom spillere blev fulgt 
lidt mere til turneringer og kampe, med henblik på videre udvikling til træning. 
Bjarne og Tommy mindede om, at de er frivillige trænere, og også har deres 
egen bowling at passe. 

Kenneth fortæller, at der er indgået aftale med Brodersens Bowlingservice 
(Tommy Brodersen / Erichsen), og at 15 % af alt kuglesalg til medlemmer 
af BK Center vil tilfalde Herrer 1, som igen ligger til oprykning i Ligaen. 
Tine vil modtage regnskab vedr. dette. 

I samme anledning, blev der drøftet mulighederne i evt. sponsorer til klubben. 
Der blev herefter lavet om gruppe som vil kigge på mulighederne. 
Gruppen består af Lasse, Danny og Carl.  
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Tine kan bidrage med kontrakter til interesserede sponsorer. 
Der er flere forskellige muligheder for sponsorater. 

Sidst, men ikke mindst var der et ønske om, at fremtidige generalforsamlinger 
ikke var en Tirsdag, men evt. en Onsdag efter træning.  

TAK FOR GOD RO OG ORDEN. 

 

Herrer 1 i ligaen ?


