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Generalforsamling 
Onsdag d. 17 februar 2016 

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) 
Martin blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at general forsamlingen var 
varslet i tide. Inden beretningerne gennemgås, modtager Lasse Johnsson 
en velfortjent erkendtlighed, for sin indsats under en turneringskamp i Grøndal 
sidste år. 

2) 
Beretningerne gennemgås. 
Martin fortæller om ATK, som er et nyt tiltag i samarbejde med Team Danmark. 
Citat fra bowlingsport.dk: 

I løbet af 2016 er det meningen at alle bowling trænere under DBwF, som 
har med børn og unge at gøre skal blive klogere på principperne bag 
bogen Bowlingens ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept). Denne bog er 
ikke en decideret træningsmanual – men mere et opslagsværk, hvor 
trænerne kan finde vejledning om og inspiration til træning af børn og 
unge indenfor bowling. 

Der vil ligeledes startes en ”Fair talk” kampagne, også i klubberne. 
Som tidligere nævnt, skal der nedsættes nogle aktivitets teams, også for kreds 
13-Rødovre. Her har Rene Petersen allerede givet til kende, at han ønsker at 
repræsentere BK Center. Martin tilføjer, at der jo også her skal vælges en 
formand…! 
Fremover skal klubberne selv afregne direkte med dommerne, hvorfor der ikke 
er nogen grund til at klubberne tager flere dommervagter end nødvendigt. 

http://www.bowlingsport.dk/bowlingens-atk/
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BK Center er med sine 68 licencer den største klub i ”KBU” 
foran #2 Elipsen, og #3 Sisu. 

Der er 2 vigtige møder i nærmeste fremtid: 
KBU repræsentantskabs møde 15.03.16, 
samt DBWF ditto i Kolding en gang i løbet af Maj 2016. 

Martin opfordrer desuden alle til at bakke op om diverse stævner, 
og melde sig til. 
Der er ESBC (EM for 50+) i uge 26 - nærmere info følger. 
Her er også brug for en del hjælpere. 

Bjarne beretter, i sin egenskab af afgående ungdomsleder, samt  
nyvalgt seniorleder, at der er gode placeringer over hele linien. 
Første holdet ligger nr. 3, og ligger derfor til en plads i slutspillet. 
Puslingerne ligger nr.1, og er så godt som sikre på ædelt metal. 
Der skal desuden lyde en stor tak til Jeanette og Casper, for deres 
store engegement hver onsdag - det betyder en hel del!! 
Rene Petersen spørger om ungdoms afdelingen skal vokse, 
hvortil der svares at vi allerede har fået en del tilgang, og med 16 licencer 
(ungdom) er blandt de største klubber. 
DBWF starter desuden en rekrutterings/fastholdelse kampagne, 
idet man ønsker at fordoble de eksisterende 600 licencer.   

3) 
Tine udtrykker først og fremmest utilfredhed over den interne fnidder 
der har været, hvad angår klubbens regnskaber, og opfordrer alle  
til at komme ”ud af busken” hvis der er noget men ønsker belyst. 
Der er generelt et underskud, idet vi har for mange baner 
i forhold til hvad der bliver opkrævet. 
Martin skulle have afregning for sit udlæg til spilletrøjer, 12.000 kr. 
som nu er overført som et aktiv, og ikke som en decideret udgift. 
Dette giver totalt et overskud på 3.356,72 kr. 
Ud af vores kontingent, har vi hidtil kun betalt 300,00 kr. til baneleje, 
hvilket er mindre end hvad det faktisk koster. 
Derudover koster licens nu 250,00 kr. for alle klubbens medlemmer, hvor vi 
tidligere kun har betalt 200,00 kr. (og 0 kr. for ungdom) 
Der er en generel enighed om, at vi har for mange baner.  
Bjarne siger, at der maks. er 2 baner i overskud, mens Danny tilføjer, 
at vi jo også har 2 baner fra kl. 20-21. 
Martin tilføjer, at der er overskud fra dommervagter nu, men fremover skal 
klubberne selv betale til dommeren. 
Martin enerkender desuden ikke ”spareøvelsen” med at betale 10,00 kr. i 
serieafgift, mod de reelle 7,50 kr.  - Dette bør være en del af kontingentet. 
KBU’s formue vil blive overført, således at klubberne kan søge tilskud 
til kørsel, broafgift, overnatning m.m. 
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4) 
Kenneth foreslår, at det bør koste det samme at spille en 1. holds kamp, 
som en hvilken som helst anden kamp. Idag betaler 1. holdet markant 
mere, idet der ofte er overnatning, broafgift, samt et større benzin forbrug 
forbundet med at spille i liga’en - det bør være ens for alle pr. serie, uanset 
hvilket hold man spiller på, og klubben/forbundet børe dække differencen.  

5) 
I forlængelse af ovenstående forslag, samt klubbens generelt pressede 
økonomi, og en overhængende mulighed for at også Dame 1 kan spille sig i 
liga’en, giver anledning til en del diskussion frem og tilbage om forskellige 
modeller. Der bliver stemt om Bjarnes forslag om, at vi fremover betaler 
samme kontingent (350,00 kr. for seniorer) i alle 12 måneder, mod nu kun 10 
måneder. Da alle var enige om, at der skal flere penge i kassen, samt også 
var positive overfor Kenneth’s forslag (punkt 4) blev dette vedtaget. 
Kontingent er fremover 350,00 kr. /mdl. i 12 måneder. 

6) 
Heidi Henriksen blev valgt som ny formand. -Tak til Martin for denne gang. 
Tine blev genvalgt som kasserer. 
Mette Kramhöft blev valgt som ungdomsleder. 
Heidi Lund blev valgt som seniorleder for damerne. 
Bjarne blev valgt som seniorleder for herrerne. 
Lasse blev valgt som suppleant. 
Palle blev genvalgt som revisor. 
Kenneth blev valgt som revisor suppleant. 

7) 
Der var ikke noget under eventuelt. 

TAK FOR GOD RO OG ORDEN.


