Referat fra generalforsamling i Den Frie Bowling Union mandag d. 29. maj
2019 kl. 19.00 i Lanes & Lounges
Referent: Annie Iversen
Dagsorden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Budget og licens
Valg af bestyrelse og revisor
1. Formand – Mie Agerbo er villig til genvalg
2. Næstformand – John Vangsfeldt ønsker ikke genvalg
3. Sekretær – Annie Iversen er villig til genvalg
4. Bestyrelsesmedlem – Søren Jørgensen er villig til genvalg
5. Bestyrelsesmedlem – Anne Bech er villig til genvalg
4. Suppleant – Carsten Trane er villig til genvalg
5. Revisor – Jonna Oder
6. Revisorsuppleant – Berit Iwanouw
Eventuelt

Bente Jørgensen og Søren Jørgensen fra bestyrelsen var ikke til stede pga.
sygdom.
Mie Agerbo bød velkommen.
Repræsenteret 11 klubber:
BK Keglerne, BK Nordvest, Edax, Game On, HBK, KBK 1940, Team 2001,
Trotterne, Want2Bowl, SAS
A. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Finn Christiansen, der blev valgt uden modkandidater.

B. Formandsberetning.
Formandsberetning 2018/2019
Så er vi igen nået dertil, hvor sæsonen er ved at være slut, og vi skal have en
overordnet opdatering.
Generelt er sæsonen forløbet uden de store problemer. Resultatindberetningen
kører rimelig glidende, og de få fejl, der har været løbende med indtastningen,
er hurtigt blevet rettet – enten af Søren eller af udviklerne af hjemmesiden, hvis
det har været noget, vi ikke har kunne fikse i bestyrelsen.
Der var i starten af sæsonen lidt problemer med, at nogle få folk ikke kunne få
deres login til at virke, men det kom der også styr på.
Vi vil i bestyrelsen gerne sige tak til klubberne og holdene for, at langt de fleste
har været ganske hurtige til at få tastet resultaterne ind på hjemmesiden. Og der
skal også lyde en tak til alle dem, som er kommet med positiv feedback på
hjemmesiden samt ideer dertil. Vi tager naturligvis stadigvæk imod både ris og
ros angående hjemmesiden.
Netop nu arbejder LinkConnect – som er udviklere af vores hjemmeside – på at
lave en løsning til, hvordan vi kan få indtastet resultaterne fra 2-unionskampen
samt mesterskabsstævnet, så serierne kan tælle med på snitlisten. Det forventer
vi er klart til den nye sæson, og vi indtaster resultaterne fra i år, så det kommer
med i jeres snitberegning.
Unionsmestre i år i holdturneringen blev Team BBS med kun 5 point foran
Roadrunner på 2. pladsen. Stort tillykke til Team BBS med unionsmesterskabet
for hold.
Vinderne af Mesterskabsstævnet og dermed unionsmestre blev Lotte Qwist fra
Team BBS og Michael Wittendorff fra Trotterne. Stort tillykke til Lotte og
Witten med det individuelle unionsmesterskab.
Unionskampen var igen i år mellem FSKBH og DFBU, og både vores damer og
vores herrer vandt hver af rækkerne, og vi fik derfor naturligvis også pokalen
for den samlede sejr med hjem. Det var faktisk kun højeste serie hos damerne,
vi ikke vandt. Godt spillet og stort tillykke til de deltagende, der sørgede for
dét.

Jeg vil igen i år gerne slutte min beretning af med at sige mange tak til
bestyrelsen for et godt samarbejde og en god arbejdsindsats i den forgangne
sæson. Derudover skal der lyde en ekstra tak til dem for, at de har påtaget sig
ekstra arbejdsopgaver, når jeg har været lidt presset på mit studie.

C. Aflæggelse af regnskab.
Karin kommenterer nogle punkter i regnskabet.
Maria, HBK: Hvorfor står der ikke antal hold og antal licenser i regnskabet,
samt deltagerantal til mesterskabsstævnet.
Vi lover at det kommer på fremover.
Denne gang kommer det her i referatet. 438 licenser og 54 hold sidste sæson.
Martin, BK Keglerne: Burde man ikke bruge lidt flere penge på holdpræmierne.
Karin: Det har vi gjort i år, derfor passer budgettet ikke.
Godkendt.
D. Behandling af indkomne forslag.
Vi har ikke modtaget nogle.
E. Budget og licens.
Godkendt med nogle rettelser, man vil gerne have antal licenser og hold
indbetaling til at passe med de tilmeldinger, der er kommet.
Nyt budget kommer på hjemmesiden sammen med referat og regnskab.
Karin: Vi har et stort overskud, og bestyrelsen efterlyser nogle gode ideer til
hvad Unionen skal bruge pengene til.

F. Valg af bestyrelse
• Formand -Mie Agerbo, Trotterne, genvalgt uden modkandidater
• Sekretær-Annie Iversen, SAS, genvalgt uden modkandidater
• Bestyrelsesmedlem- Søren Jørgensen, SAS (fuldmagt), genvalgt uden
modkandidater
• Bestyrelsesmedlem-Anne Bech, Game On, genvalgt uden modkandidater
• Næstformand-John Vangsfeldt, Team 2001, ønsker ikke genvalg, så
bestyrelsen foreslår at
• Suppleant Carsten Trane, SAS, træder ind som næstformand, valgt uden
modkandidater
• Revisor, Jonna Oder, MF, genvalgt
• Bestyrelsen foreslår Berit Iwanouw, SAS, som ny suppleant, valgt uden
modkandidater.
Karin: Da jeg trækker mig som kasserer til næste generalforsamling, vil det
være en stor hjælp hvis Berit kan aflaste, da hun gerne vil overtage posten som
kasserer efter mig, selvfølgelig ved afstemning, til næste generalforsamling.
Martin, BK Keglerne: Som suppleant må Berit ikke tegne foreningen.
Karin: Det vil alligevel være en stor hjælp.
G. Eventuelt
Mie: Vedr. mesterskabsstævnet. Spillerne var ikke færdige til tiden, så de næste
starter blev forsinket. Enten skal vi sætte mere tid af til hver start, men det
bliver dyrere, eller så skal spillerne overholde tiden.
Maria, HBK: Måske var en opsang på plads.
Christina, SAS: Vi kan skrive i indbydelsen, at der er 1 ½ time til hver start og
er man ikke færdig, er det bare ærgerligt.

Mie: Man kan afkorte opvarmningen.
Vi skal rette spillereglerne til.
Leif, Game On: Hvor findes reglerne.
Mie: De kommer ind på hjemmesiden, når de er rettet til.
Linda, KBK 1940: Vedr. Tåstrup. Der er ingen olie på banen, når der spilles
kamp.
Mie: Vi kan nok ikke gøre noget, men vi prøver gerne.
Martin, BK Keglerne: Vil bare sige, at vi har haft et godt samarbejde med de
andre unioner om planlægningen af turneringen.
Mie overrakte John en gave og takkede ham for mange års arbejde i
bestyrelsen.
Formanden takkede for god ro og orden og takkede for fremmødet.
Derefter blev holdpræmierne delt ud til de klubber der var til stede.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Den Frie Bowling Union

