Referat fra generalforsamlingen i Den Frie Bowling Union, mandag den 7.
september 2020 kl. 19.00 i Bowlernes Bowling Center, Englandsvej 337,
2770 Kastrup.
Formanden Mie Agerbo havde meldt afbud pga. sygdom, så næstformanden Carsten Trane
trådte i hendes sted.
Følgende klubber var repræsenteret:
Trotterne, BK Diget, HBK, S.A.S., BK Keglerne, BK Nordvest, BK Glad Bowl, VBI 68, Game On,
MF, KBK 1940.

Dagsorden.
a. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Søren Jørgensen, som blev valgt.
b. Formandens beretning.
Carsten Trane læste Mies beretning op.
Godkendt.
c. Regnskab.
Berit fremlagde regnskabet .
Martin, BK Keglerne: De 100.000,00 som er sat til side i regnskabet, skal de bruges til
noget bestemt?
Bestyrelsen: De er øremærket til afholdelse af et jubilæum(fødselsdags)stævne i
forbindelse med vores 55 års fødselsdag.
Det blev godt modtaget.
Steen, VBI: Hvad bliver bestyrelsesomkostningerne brugt til?
Berit: Vi har haft mange møder. Da nogle kommer langvejs fra er det med spisning.
Godkendt.
d. Indkomne forslag.
Leif, BK Keglerne: Vi mener, at noget af holdafgiften skal tilbage til klubberne, når vi
nu ikke har spillet turneringen færdig, og derfor ikke har udgifter til præmier til
vinderne?
Berit: Bestyrelsen er blevet enige om, at tilbagebetale hele beløbet kr. 450,00 pr. hold
til klubberne, der var tilmeldt i sæson 2019/20.
Klubberne skal sende deres kontonr. til kassereren, som snarest vil overføre beløbene.
Vedtaget.
e. Budget og licens.
Randy, BK Nordvest: Hvorfor er der sat kr. 10.000,00 af til hjemmeside?
Berit: Det dækker både IT og hjemmeside. Godkendt.

f. Valg af bestyrelse og revisor.
Næstformand – Carsten Trane er villig til genvalg. Valgt.
Kasserer – Berit Iwanouw er villig til genvalg. Valgt.
Turneringsudvalgsformand – Bente Jørgensen er villig til genvalg. Valgt.
Suppleant – bestyrelsen foreslår Christina Buch. Valgt.
Revisor -Jonna Oder er villig til genvalg. Valgt.
Revisorsuppleant – ingen meldte sig. Bestyrelsen får bemyndigelse til at finde en.
g. Eventuelt.
Flemming, Diget: Hvordan skal turneringen afvikles?
Bente: Alle 6 serier på samme bane, var der lagt op til.
Flemming, Diget: Man kunne også spille samme hold på samme banesæt?
Bente: Man må være en gruppe på 50 personer. Hvad er en gruppe?
Maritn, BK Keglerne: Man må godt være 50 sammen i flere grupper i forsamlinger.
Feks. I en stor hal kan man sagtens være flere grupper på 50 hvis bare man holder
afstand.
Vi kan ikke få nogle retningslinjer nogen steder.
Hvis forbuddet fortsætter, kan vi jo dårlig starte turneringen.
Martin, BK Keglerne: Faktisk skal DFBU og Øst bare lave nogle turneringsplaner og så
er det jo op til hallerne.
Christina: Kan det komme til at koste mere at spille?
Martin, BK.Keglerne: Det mener jeg ikke.
Søren: Vi spiller 36 og så personalet, derfor må man ud af døren med det samme, når
man har spillet.
Leif, Game On: Vil gerne opfordre bestyrelsen til at give os en klar vejledning om,
hvordan turneringen skal afvikles.
Bente: Det arbejder vi på, vi finder en løsning og sætter det på hjemmesiden, snarest
muligt.
Referent: Annie Iversen

