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  2. Valg af referent og stemmetællere 
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  7. Valg – og på valg er følgende for en periode på 2 år: 
      Næstformand Bjarne Carlslund modtager genvalg 
      Udvalgsmedlem Knud Bent Knudsen modtager genvalg 
      Udvalgsmedlem John Thomsen modtager genvalg 
      Udvalgsmedlem Pia Andersen  modtager genvalg 
      Udvalgsmedlem Thorbjørn Jensen modtager genvalg 
      Udvalgsmedlem Bjarne Olsen  modtager genvalg 
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      På valg for en periode på 1 år: 
      Udvalgsmedlem Karsten Kristensen ønsker at udtræde  
      af udvalget 
 
  8. Pokaloverrækkelse 
  9. Afslutning 
 
1. Valg af dirigent. 
Bjarne Carlslund blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at indbydelse til 
bowling afdelingsmødet var korrekt indkaldt og udsendt. 
 
2. Valg af referent og stemmetællere. 
Elisabeth Olsen blev valgt til referent og Marianne Hansson-Berg og Annette Traulsen begge fra HI 
blev valgt til stemmetællere. 
 
3. Beretning. 
Kaj Wieczorek havde følgende kommentarer til den udsendte beretning: 
 
Der snakkes for meget og udfyldes scoretale under kampene, hvorfor disse ofte forsinkes med 15-
20 min. og dette kan i fremtiden medføre yderligere omkostninger for klubberne. 
 
Det er desværre ikke alle, som spiller i klubtrøjer og dette glemmer I at informere dommerne om. 
 
Holdturnering 2011/2012 blev vundet af: 
 
  Damer:  DSB 
  Herrer:  COOP 



og til næste sæson mister vi desværre nok 8-10 hold. 
 
Til holdturneringen har 52 herrehold meldt sig, men p.t. desværre ingen damehold. 
Kun 2 klubber har givet besked om, hvilke dage de ikke kan spille i næste sæson. 
 
Til afslutningsstævnet vil vi have 3 fulde starter. 
 
3-unionskampen var i år arrangeret af KBU i Glostrup. En bane brød desværre ned, så vi måtte 
vente i ca. 30 min. og der var desværre også forvikling med banefordelingen, som vi måtte hjælpe 
dem med at få rettet til. 
 
Malmö-kampen i Malmö tabte vi desværre i alle 3 kategorier – damer, herrer og bestyrelse. 
 
12. maj 2012 drager vi til 3-stadsmatch i Stockholm, som har 75 års jubilæum og det er jeg sikker 
på nok skal gå godt, for holdet er udtaget fra toppen af Top-30 listen. Dette er sidste kamp i denne 
periode og ny aftale skal behandles senere i aften. 
 
LIF 
Du nævnte afvikling af kampene, i Tårnby kan man ikke flytte rundt, da der er problemer med 
logistikken for kugler, tasker etc. 
 
Kaj Wieczorek 
Vi har ikke talt om logistikken – det var alt for meget snak og udfyldning af scoretavlen under 
kampene. 
 
COOP 
Materialespillere bruger ikke deres tasker under kampene. 
 
DSB 
Det er nede i serierne/rækkerne at problemerne er, for de har kun 1 kugle og de skal også lige 
snakke sammen. 
 
Hvis vi skal have sat 15 min. ekstra af til en kamp, så bliver det jo dyrere at afvikle en kamp. 
 
Knud Bent Knudsen 
Vi er alle blevet ældre, og spillere som kun benytter1 kugle, spiller langsommere, men vi skal være 
opmærksomme på økonomien og tiden, som er afsat til en kamp. 
 
COOP 
Kan man dele det op, så divisionerne spiller samme dag som rækkerne og så eventuelt derved 
indhente noget tid. 
 
Dirigent 
Scoretavler bedes udfyldt efter kampen. 
 
Klubtrøjer bedes anvendt ellers skal man give besked til dommerne. 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 



 
4. Indkomne forslag. 
 
§ 4.3 Holdturnering 
 
§ 4.3.1. 
I holdturneringen spilles der 4 serier europæisk. En klub kan deltage med flere hold, men i Elite- 
Divisionen, 1. div., 2. div. og 3. div. må hver klub kun deltage med ét hold i hver af disse 
divisioner. Dette gælder ikke i den laveste damedivision. I de øvrige serier kan en klub deltage med 
flere hold. 
 
Ønskes ændret til: 
 
I holdturneringen spilles der 4 serier europæisk. En klub kan deltage med flere hold, men i Elite- 
Divisionen, 1.A + B div., 2. A + B div. og 3.A + B div. må hver klub kun deltage med ét hold i hver 
af disse divisioner. Dette gælder ikke i den laveste damedivision. I de øvrige serier kan en klub 
deltage med flere hold. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
§ 4.3.2. 
Et turneringshold består af 3 spillere + evt. 1 reserve. Klubber må gerne benytte damer på 
herrehold, men benyttes dette, er den/disse damer låst som ”herrespiller” resten af igangværende 
holdturnering. Dog skal der altid være mindst én herre, der spiller. 
 
Ønskes ændret, så det kun gælder i divisionerne. I serierækkerne, må der godt spilles med 3 damer 
på holdet samtidigt. 
 
Knud Bent Knudsen 
Det er synd, da dette vil ødelægge noget og vi har jo en dame række, så vi skulle jo nødig blive 
færre. 
 
DSB 
Jo flere damehold vi får, jo bedre bliver damerne til at spille. Så stil op, så vi kan få nogle stærkere 
dame spillere. 
 
HI 
Giver DSB ret, vi skal have nogle flere damehold. 
 
Herefter blev forslaget sat til afstemning og blev forkastet. 
 
 
 
§ 6.4 Flytning af kampe. 
 
Nyt punkt ønskes tilføjet. 
 
 



§ 6.4.6. 
Flyttede kampe skal afvikles så tæt på oprindelig kampdato som muligt og senest 2 måneder efter 
det programsatte tidspunkt. 
 
Og opdager man, at en senere kamp ikke kan spilles, så kan denne kamp godt flyttes frem. 
Giv venligst besked så tidligt som muligt. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
§ 7.7 Licensordning 
”Licensordningen medfører en udgift for klubberne på kr. 40,- pr. spillerlicens” 
 
Ønskes rettet til: 
 
”Licensordningen medfører en udgift for klubberne på kr. 45,- pr. spillerlicens” 
 
TELEFONEN 
Hvad får man for pengene ? 
 
Kaj Wieczorek 
Papir, printer, kuverter etc. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
§ 6 Kampens afvikling. 
 
Nyt punkt ønskes tilføjet. 
 
§ 6.2.1. 
En kugle kan erklæres død af en spiller, holdleder eller turneringsleder, når keglerne, der spilles 
mod, mangler eller vælter inden kuglen rammer keglerne. 
 
Dette gøres ved at række en arm i vejret og råbe ”død kugle”. 
 
DSB 
Husk tilskuer kan ikke råbe død kugle – dette gælder ikke. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
5. Ny samarbejdsaftale med Stockholm og Helsingfors 
 
Kaj Wieczorek oplyste, at han skulle have forsamlingens accept til, at en ny aftale kan indgås og 
aftalen omfatter 8 herrespillere, 6 damespillere, 2 bestyrelsesspillere, holdledere samt rejseledere for 
ca. kr. 65.000,- pr. år, men beløbet bliver selvfølgelig mindre, når kampene foregår i København. 
 
Knud Bent Knudsen 
Det fordyrer jo ikke spillet og det er et cadeau til udvalget. 
 



DSB 
Alle kan komme op og være med og det giver et godt sammenhold klubberne i mellem. 
 
COOP 
Er godt nok overrasket over, at det er så dyrt. Det kunne eventuelt være hvert 2. år, hvis Helsingfors 
har svært ved at betale. 
 
DSB 
Husk det er forhandlingsretten vi skal stemme om. Det er et mandat til forhandling af en aftale, som 
det drejer sig om. 
 
Forslaget blev vedtaget, da kun 1 stemte i mod og 1 undlod at stemme. 
 
 
6. Orientering om regnskab og budget. 
Kaj Wieczorek oplyste, at begge dele er blevet godkendt på et møde i sidste uge, så der skal ikke 
stemmes om det. Overskud på kr. 52.244,46 skyldes aflysning af 3-stadsmatch i København. 
 
DSB 
Hvor står 3-stadsmatch i regnskabet? 
 
Kaj Wieczorek 
Jeg har påtalt dette og det vil blive rettet fra kontoret. 
 
Knud Bent Knudsen 
Holdudgiften er i år kun steget med kr. 100,- på grund af aflysning af 3-stadsmatchen i København. 
 
 
7. Valg. 
På valg er alle for en periode på 2 år. 
 
Næstformand Bjarne Carlslund modtager genvalg 
Udvalgsmedlem Knud Bent Knudsen modtager genvalg 
Udvalgsmedlem John Thomsen modtager genvalg 
Udvalgsmedlem Pia Andersen  modtager genvalg 
Udvalgsmedlem Thorbjørn Jensen modtager genvalg 
Udvalgsmedlem Bjarne Olsen  modtager genvalg 
Udvalgsmedlem Grethe Aggergaard modtaget genvalg 
 
Alle blev genvalgt. 
 
Udvalgsmedlem Karsten Kristensen ønskede at udtræde af udvalget og i stedet blev foreslået og 
valgt:  Annette Traulsen, HI. 
 
 
8. Pokaloverrækkelse 
Blev foretaget. 
 



9. Afslutning. 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at i den nye organisation er der ikke noget, som hedder eventuelt, 
men er der noget, som ønskes behandlet, så er I velkomne til at bringe det op. 
 
Bjarne Olsen 
For 3 år siden afholdt Knud Bent Knudsen og jeg et grundkursus som blandt andet indeholdt 
udfyldning af scoretavle, teoretisk grundteknik, banerne og doping. 
 
Hvis nogen er interesseret, så giv os venligst besked, da vi gerne afholder et nyt kursus, hvis 
interessen er der. 
 
Og husk venligst at informere jeres spillere om, at insulin også er på dopinglisten. 
 
LIF 
Tak til udvalget for det store arbejde de lægger i weekenderne. 
 
 
 
Elisabeth Olsen 
Referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr. pkt. 5  
 
efter spillet i Stockholm blev de 3 bestyrelser enige om at den 6. kamp (den fra 2011) skal afvikles  
i København 2013, og at en ny 6 årig aftale løber fra 2014 til 2019. 
 
 
Kaj J Wieczorek 
Formand f. FSKBH-bowling 


