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Referat af Kreds 13’ s Repræsentantskabsmøde den 10. februar 2016 i World Cup Hallen  
 
Martin Guldager indledte med at byde de fremmødte mandater velkommen . 
Herefter gik man over til dagsordenens punkt 
 
1. Mandaternes prøvelse 
Følgende klubber var repræsenteret: 
BK Center (2), BK Hook (1), LK Bowling (1), BK Sisu (2), BK Starlet (1), BK Keglerne (1), BK 
Triominors (1), Ellipsen (1) og Smut 79 (1).  
Fra bestyrelsen deltog udover de bestyrelsemedlemmer, som repræsenterede deres klubber, Iry 
Arneke (Team 2001/BK Center), Rudi Larsen (BK Triominors) og Yvonne Nielsen (BK Sisu)  
I alt fremmødt 14 mandater. 
Herudover var fra KBU mødt formand Lars Jacobsen og fra den selvejende institution i Rødovre 
formand Birger Sørensen 
  
2. Valg af dirigent 
Martin Guldager fra Center blev valgt til dirigent. 
Ifølge kredsens vedtægter skal repræsentantskabsmødet ligge i januar måned, men grundet 
formandens ferie blev det skubbet til den 10. februar. Der var ingen indvendinger fra de fremmødte 
klubber. Indkaldelsen, regnskab og beretninger blev fremsendt til klubberne pr. mail den 15. januar 
2016 og dermed kunne Martin konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt.  
 
3. Bestyrelsens beretninger 
Der var udsendt skiftlige beretninger fra formanden og på ungdommen.  
Der var ingen mundtlige kommentarer til hverken formandens eller ungdommens beretninger og ingen 
af de fremmødte mandater havde yderligere bemærkninger, så beretningerne blev godkendt uden 
yderligere bemærkninger. 
 
4. Regnskab og budget. 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet.  
Martin Guldager fortalte, at kredsbestyrelsen havde indstillet Cehosifonden til videreførelse af World 
Cup Hallen og midlerne fra fonden nu er overført til hallen, så ordningen kan fortsætte i hallens regi. 
Dommerordningen fortsætter til sæsonen slutter, hvorefter det er op til klubberne i Rødovre selv at 
afregne evt. honorarer til dommerne.  
De sidste af Kredsens midler er overført til World Cup Hallen til køb af en hjertestarter til glæde for alle 
bowlere i Rødovre. Margit Christensen, Starlet syntes det var en fornuftig løsning og fortalte, at en 
hjertestarter er nem at betjene og der derfor ikke bør være behov for at uddanne personale i brug af 
hjertestarteren. I skrivende stund er hjertestarteren opsat i hallen.  
Der vil, når sæsonen er slut den 31. maj 2016, blive udarbejdet et regnskab for perioden 1. december 
2015 – 31. maj 2016, som vil blive revideret af de nuværende revisorer. Leif Makholm bemærkede, at 
Kredsen skal huske at aflevere et kopi af det afsluttende regnskab til KBU, da evt. midler på 
daværende tidspunkt skal overføres til KBU ifølge vedtægterne.   
 
5. Behandling af indkomne forslag i kredsregi. 
Der var ikke fremsendt nogen forslag. 
   
6. Valg af kredsbestyrelse. 
Nuværende bestyrelse fortsætter sæson ud, da Kredsen først kan nedlægges ved sæsonafslutningen, 
når alle arrangementer i hallen er slut. 
  
7. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen.  
Suppleanten fortsætter også til sæsonafslutningen. 
 
8. Valg af revisor 
Poul Juhl, BK Sisu blev genvalgt som revisor til det afsluttende regnskab. 
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9. Valg af revisor suppleant 
Ulla Christoffersen fra Team 2001 blev genvalgt som revisor suppleant til det afsluttende regnskab. 
 
10. Behandling af forslag fremsendt fra KBU eller DBwF. 
Der var ingen forslag fra KBU eller DBwF til behandling. 
Martin Guldager orienterede om, at der på KBU’s repræsentantskabsmøde vil komme et forslag om en 
ny forening til at håndtere midlerne fra KBU og som kun kan bruges af de KBU klubber, som på dette 
tidspunkt er medlem af KBU. Det var ikke muligt at danne en fond, da det kræver min. 1 million kr. i 
kapital, hvilket KBU ikke har. 
    
11. Eventuelt 
Ifølge den nye struktur, skal hver region have et aktivitetsteam til at tage sig af de lokale aktiviteter i 
hallerne. I Region Øst har man valgt, at der skal laves et aktivitetsteam i hver bowlinghal. Martin 
foreslog, at alle 9 klubber i Rødovre, som pr. d.d. er medlem af KBU, skal komme med et medlem til 
dette aktivitetsteam i Rødovre, og af disse 9 personer skal der vælges én person, som skal være 
bindeledet til DBwF i forbindelse med stævner mm i hallen. Martin har derfor brug for et navn, mobil 
nr., mailadresse fra hver klub på en person til aktivitetsteamet. Der er ingen økonomi i 
aktivitetsteamet, da det består af frivillige personer. DM aktiviteter vil blive afregnet med 25 kr. pr. serie 
pr. start. Aktivitetsteamet skal også selv sørge for nye aktiviteter i hallen. Det nuværende 
Rødovremesterskab skal afholdes af aktivitetsteamet, Gert Nielsen fra World Cup Hallen vil sørge for 
resultatformidlingen og hallen vil stå for økonomien.  
Fremadrettet skal klubberne selv sørge for at afregne dommerne. I strukturen er der ikke lagt op til, at 
der skal være midler i dommerordningen. Til orientering tager Martin Guldager 500 kr. for at være 
tilstede, hvis dommerne udebliver. Margit Christensen, Starlet foreslog, at dommerne godt kan være 
spillende dommere, da der ingen steder i spillereglerne står, at dommeren skal være uden for banen. 
Grete Jørgensen, BK Sisu mente, at 1 dommer til 26 baner alligevel ikke er særlig effektiv.  Lars 
Klokkedal, Ellipsen mente, at en tilsynsførende kan erstatte dommeren. Lars Jacobsen, KBU fortalte, 
at en protest kan sendes direkte til diciplinærudvalget og ikke behøver en dommer. Der var herefter en 
debat omkring dommerens berettigelse.  
Grete Jørgensen, BK Sisu forespurgte om, hvordan aktivitetsteam var fremkommet og fik oplyst, at det 
var vedtaget i forbindelse med den nye struktur. Lars Jacobsen, KBU oplyste, at i de fleste haller vil 
den nuværende kreds blive det kommende aktivitetsteam.  
På Martin Guldagers forslag om 1 medlem fra hver klub til aktivitetsteamet meldte Martin Christensen, 
Starlet sig frivillig som det ene medlem fra Starlet. Umiddelbart var der ikke andre af de 
tilstedeværende, som bød ind, så man blev enige om, at Martin Guldager fremsender en mail til 
samtlige klubber om at finde en ansvarlig fra klubben og finder en dato for et møde omkring 
aktivitetsteamet i Rødovre.  
Lars Jacobsen, KBU oplyste, at da han som medlem af strukturudvalget i DBwF ikke har været 
indkaldt til et møde siden marts 2015, ikke kan komme med noget nyt om den nye struktur. Det blev 
oplyst, at DBwF forventer, at alle ungdomstrænere skal tage del i det nye aldersrelaterede kursus. 
DBwF arbejder for fastholdelse af unge mennesker og der arbejdes på, at DBwF skal have godt 600 
ungdomsspillere på landsplan.  
Gert Nielsen, BK Sisu formodede, at den nye tilmelding til turneringen skal gå til DBwF. Ifølge Martin 
Guldager er det aktvitetskordinatoren Øst, som skal udsende tilmeldingen til turneringen for rækkerne 
2. div. og nedefter.  
 
 
Yvonne Nielsen 
referent  


