Formandsberetning 2019/2020
Først og fremmest så håber vi i bestyrelsen, at I alle samt jeres nærmeste indtil videre er kommet
godt igennem coronatiden og har det godt.
Lidt uvant står vi her på den anden side af sommerferien i det der skal være sæson 2020/2021,
men hvor vi nu skal tale om sæson 2019/2020 på denne udskudte generalforsamling.
Sæsonen sluttede ganske vist lidt tidligt i år i midten af april måned med aflysning af de resterende
kampe, men formandsberetningen vil naturligvis igen denne gang indeholde en overordnet
opdatering på sæsonen.
Myndighederne forlængede i foråret nedlukningen af Danmark, og vi blev i bestyrelsen enige om,
at det så sort ud i forhold til at få afviklet de sidste kampe i hver række. Vi vurderede, at
smittefaren højst sandsynligt fortsat ville være for stor på daværende tidspunkt; at
retningslinjerne ville blive for omfattende; og at vi ville begynde at ramme folks sommerferie med
en afslutning af sæsonen, såfremt Danmark stod over for en genåbning i starten af juni måned. Vi
tog derfor den beslutning, at vi aflyste sæsonen og suspenderede for alt op- og nedrykning til den
kommende sæson. Det ville ikke være fair at gennemføre op- og nedrykning på en uafsluttet
sæson, samt der var en skævvridning i antallet af afviklede kampe i de fleste rækker.
Vi har modtaget mange positive henvendelser for vores beslutning og absolut ingen negative, og vi
er i bestyrelsen meget glade for jeres respons. Så tak for det.
I forhold til den del af sæsonen, der blev spillet, så har resultatindberetningen fungeret ganske
fint. Der har været få fejlrettelser i år, og få gange har vi måtte rykke for, at en kamp skulle
indtastes. Vi håber, at I alle fortsat er komfortable med indtastning af resultaterne på
hjemmesiden.
Eftersom både turneringen og mesterskabsstævnet blev aflyst, er der ingen mestre at berette om
her fra, men i 2-unionskampen mod FSKBH løb vi igen i år med pokalen. På herrernes side vandt
DFBU med 102 point mod FSKBHs 90 point, hvorimod det på damesiden blev yderst tæt. Begge
damehold fik skrabet 96 point sammen, men vi havde i DFBU væltet 43 kegler mere totalt end
FSKBH. Stort tillykke til de udtagne spillere, der sørgede for, at vi atter fik pokalen med hjem.
Den nye turneringsplan blev en smule forsinket på hjemmesiden i år, da der var nogle haller, der
først åbnede nogle dage ind i august, og efterfølgende var der nogle kampe, der skulle rykkes lidt
rundt på. Der skal fortsat tages forbehold for, at nogle kampe kan blive rykket rundt det næste
stykke tid, så sørg for at holde øje med jeres turneringsplan på hjemmesiden løbende.
I forhold til bestyrelsesarbejdet var det oprindeligt meningen, at Berit skulle have overtaget
kassererposten efter Karin i år her på generalforsamlingen, men Karin var nødsaget til at slippe
arbejdet lidt før midt i sæsonen, hvorfor Berit indtrådte på posten tidligere end planlagt. Jeg vil
afslutte min beretning med at sige tak for en stærk arbejdsindsats og et godt samarbejde i
bestyrelsen.

