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Referat af:  Ordinært afdelingsårsmøde i FSKBH bowlingafdeling  

Dato:  tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.30 

Sted:  World Cup Hallen, Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Beretning 

4. Indkomne forslag 

5. Orientering om regnskab og budget 

6. Valg 

    På valg er, alle for en periode på 2 år 

 Formand · Kaj J Wieczorek · modtager genvalg 

 Udvalgsmedlem · Børge Keller · modtager genvalg 

 Udvalgsmedlem · Annette Traulsen · modtager genvalg 

 Udvalgsmedlem · Michael Juul Jensen · modtager gen-

valg 

 Udvalgsmedlem · Tine Bune · modtager genvalg 

 Udvalgsmedlem · Vacant · 

På valg for en periode på 1 år: 

 Udvalgsmedlem · Hanne Lebech · ønsker at udtræde af 

udvalget 

 

7. Pokaloverrækkelse 

8. Afslutning 

1. Valg af dirigent.  
Kaj Wieczorek bød velkommen til klubberne, samt formanden og forretningsføreren for 

FSKBH. 

Peter Holm blev foreslået til dirigent og valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at ind-

bydelsen til bowlingafdelings årsmøde var korrekt indkaldt og udsendt. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere. 
Henrik Lindby blev valgt til referent, og Tine Bune og Bjarne Olsen fra udvalget blev valgt til 

stemmetællere. 

Dirigenten oplyste, at der var 35 stemmeberettigede. 
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3. Beretning. 
Kaj Wieczorek supplerede sin udsendte skriftlige beretning med: 

At det er svært at finde plads til udsatte kampe. 

At der er 2 nye navne på 300 listen, nemlig Per B. Nielsen fra ALI og Christian Reiss fra Nor-

dea. Begge serier er lavet i Tårnby. 

At der forsvandt en damerække, så der nu kun er Elite damer tilbage. Der er også forsvundet 

en række hos herrerne. 

At Coop idræt for anden gang vandt herrepokalen, og hos damerne, var det Danske Bank der 

fik sit navn på den nye pokal, da DSB havde vundet den gamle til ejendom, ved at tage den 3 

år i træk. 

At i pokalturneringen blev der sat ny rekord 3 serier AM (Camilla Rasmussen 708 kegler). 

At søndagstræf i Gladsaxe ser ud til at fortsætte med samme tilslutning i næste sæson, og at 

der er fundet en afløser for Hanne, der har passet turneringen. 

At vi skal blive bedre til at overholde tiden, for ellers kan vi komme ud for at hallen vil tage sig 

betalt, og regningen kan kun sendes et sted hen. 

 

4. Indkomne forslag. 
Der var indkommet 5 ændringsforslag i alt, hvor af de 3 var fra FSKBH´s bowlingudvalg, samt 

et forslag fra henholdsvis HI-bowling og Laybourn-bowling. 

Ændringsforslag 1: 
Renè Hansson-Berg  
Afdelingsleder HI-Bowling 
 
§ 7.3. 
Alle spillere, der har opnået DFIF-kort i LTFI eller licens i FSKBH i sæsonen 2013-2014, kan hvis 
licensen søges rettidigt, dvs. inden 1. juni 2014, fortsætte med at spille bowling i FSKBH. Søges 
licensen senere end 1. juni 2014 skal spilleren være ansat, pensionist eller efterlønsmodtager i 
det firma som klubben repræsentere, eller søge optagelse som enkeltmedlem i FSKBH, for at 
opnå licens.  
 
Dette ændres til.  
§ 7.3.  
Alle spillere der har licens i FSKBH kan spille. Kun spillere der er ansat, pensionist eller efterløns-
modtager i det firma som klubben repræsentere kan opnå licens, dog kan den ansattes ægtefæl-
le/samlever og børn 15 til 21 år der bor hjemme. Ægtefælle/samlever og børn, der ikke længere 
bor med den ansatte, kan spille sæsonen færdig, men kan ikke få deres licens fornyet. Dette vil 
gælde alle der fra D.1.juni 2015 søger licens. 
 

Begrundelse: 
FSKBH bowling har mistet mange spiller og klubber siden FKBU, KFIU og LTFI blev langt sam-
men i alt ca 30% over 4 år, mange bowlingspillere giver udtryk for at de spiller et andet sted 
fordi deres Ægtefælle/samlever ikke kan få licens til FSKBH bowling, men de er medlem af 
FSKBH, og de der kan være aktive i ALLE andre sportsgrene i FSKBH. For 5 år siden kunne et 
stævne vare 2 dage, i dag vare det knapt 1 dag, afslutningsstævnet har vi svær med at samle 3 
starter, den nedgang må vi stoppe. Ved godt det er en firmasport, men hvorfor skal FSKBH 
bowling ikke ligne resten af FSKBH. Vores ønske er at FSKBH bowling består og at FSKBH bow-
ling er et sted hvor alle klubmedlemmer kan deltage, og det skal understreges at, hvis man flyt-
ter fra hinanden så kan den der IKKE er ansat, ikke forsætte med at spille i FSKBH. 
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Efter en del spørgsmål og debat, fik bowlingudvalget mandat til at ændre i det stillet forslag ud 

fra de faldende bemærkninger, der havde været til ændringsforslaget i § 7.3. 

Forslaget blev vedtaget med 25 stemmer for, 9 imod og 1 blank. 

 Ændringsforslag 2: 
Forslags stiller. Bjarne Vang. Laybourn bowling. 

Alle turneringskampe placeres fremover i World Cup Hallen i Rødovre, frem for som 
nu, hvor halvdelen spilles i Copenhagen Bowl and Event, i Tårnby. 
  
Ulemper i Tårnby, som taler FOR World Cup Hallen: 
 - Baneforhold og omgivelser ved disse, (sofaer, stole, borde). 
 - Manglende plads bag banerne 1-2-3-4 & 15-16-17-18, på grund af væg. 
 - Lokale temperatur, (specielt ved de lave banenumre). 
 - Omklædnings faciliteter. 
 - Publikums placering. 
 - Parkerings muligheder. 
 - mm. 
 
Efter lidt debat, blev Forslaget nedstemt med 2 stemmer for og 26 i mod, hvilket betyder, 
at stadig spilles i World Cup Hallen i Rødovre og Bowl and Event i Tårnby. 
  
 
Ændringsforslag 3: 

 
Forslagsstiller: Bowlingudvalget. 
 

§ 4.3.2. Et turneringshold består af 3 spillere + evt. 1 reserve 
I damedivisioner/serier kan der tilmeldes ”blandet hold” – dvs. hold 
med spillere fra flere klubber. 
Dette er dog kun tilladt, hvis klubberne ikke i forvejen deltager 
med hold i damedivisioner/serier. 
Klubberne skal betale en tredjedel af holdafgiften for hver spiller de 
har tilmeldt holdet. 
Klubber må gerne benytte damer på herrehold, men benyttes dette er den 
/disse damer låst som ”herre-spiller” resten af igangværende holdturnering. 
Dog skal der altid være mindst én herre, der spiller. 

 
 
 
Ændres til: 

§ 4.3.2. Et turneringshold består af 3 spillere + evt. 1 reserve 
I divisioner/serier kan der tilmeldes ”blandet hold” – dvs. hold med 
spillere fra flere klubber. 
Dette er dog kun tilladt, hvis klubberne ikke i forvejen deltager 
med hold i divisioner/serier. 
Klubberne skal betale en tredjedel af holdafgiften for hver spiller de 
har tilmeldt holdet. 
Klubber må gerne benytte damer på herrehold, men benyttes dette er den 
/disse damer låst som ”herre-spiller” resten af igangværende holdturnering. 
Dog skal der altid være mindst én herre, der spiller. 
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Begrundelse: Tilpasning af bowlingreglementet så det er i overensstemmelse med deltagerberet-

tigelse i FSKBH’s turneringer, stævne og arrangementer skt. 5. 

Efter et par spørgsmål, blev Forslaget enstemmigt vedtaget.  

 

Ændringsforslag 4: 
Forslagsstiller: Bowlingudvalget. 
 
 
§ 4.4.2.  
Et pokalhold består af 3 spillere + evt. 1 reserve.  
I damernes pokalturnering kan der tilmeldes "blandet hold" - dvs. hold med spillere fra flere 
klubber.  
Dette er dog kun tilladt, hvis klubberne ikke i forvejen deltager med hold i damernes pokalturne-
ring.  
Klubberne skal betale en tredjedel af holdafgiften for hver spiller, de har tilmeldt holdet.  
Klubber må gerne benytte damer på herrehold.  
 
Ændres til.  
§ 4.4.2.  
Et pokalhold består af 3 spillere + evt. 1 reserve. 
I pokalturnering kan der tilmeldes "blandet hold" - dvs. hold med spillere fra flere klubber.  
Dette er dog kun tilladt, hvis klubberne ikke i forvejen deltager med hold i pokalturnering. 
Klubberne skal betale en tredjedel af holdafgiften for hver spiller, de har tilmeldt holdet.  
Klubber må gerne benytte damer på herrehold, dog skal der altid være mindst én herre, der spil-
ler.  
 
Begrundelse:  
Tilpasning af bowlingreglementet så det er i overensstemmelse med Deltagerberettigelse i 
FSKBh’s turneringer, stævner og arrangementer stk. 5  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 
Ændringsforslag 5: 

Forslagsstiller: Bowlingudvalget. 
 

§ 6.5  
 
Nuværende ordlyd:  
§ 6.5 SLAGSEDLER, SCORINGSTAVLE OG POINTGIVNING 
 § 6.5.1. 
Et hold skal være spilleklar, og holdlederen have meldt sig til turneringsledelsen senest 15 minut-
ter før de i turneringsprogrammet fastsatte tidspunkt. 
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§ 6.5.2.  
Førstnævnte hold i turneringsprogrammet sørger for at udfylde scoretavlen med blokbogstaver, 
der sammen med de kontrollerede slagsedler indleveres i underskrevet stand til turneringslederen 
senest 20 minutter efter færdigspillet kamp.  
 
§ 6.5.3.  
Holdturneringen afgøres ved point. 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort serie og 2 point 
for flest kegler. I alt 10 point  
 
Ny ordlyd:  
§ 6.5 SCORINGSTAVLE OG POINTGIVNING  
§ 6.5.1. Uændret  
 
§ 6.5.2.  
Førstnævnte hold i turneringsprogrammet sørger for at udfylde scoretavlen med blokbogstaver, 
der indleveres i underskrevet stand til turneringslederen senest 20 minutter efter færdigspillet 
kamp. Før indleveringen underskriver begge holdledere scoretavlen som gensidig accept af kam-
pens resultat.  
 
§ 6.5.3. Uændret  
 
Motivation:  
Udvalget har i de seneste sæsoner kunnet konstatere, at afviklingen af Holdkampe m.m. trods 
gentagne opfordringer og forskellige tiltag generelt ikke kan afvikles inden for det afsatte tids-
rum. 
  
Herudover er det en konstatering, at mange spillere specielt i de højere rangerende divisioner og 
serier kun registrerer keglefaldet rude for rude og seriens total score fra den automatiske score, 
ligesom mange af de øvrige og ofte nyere spillere i de øvrige serier og rækker praktisk talt blot 
skriver af fra den automatiske score.  
 
Udvalget foreslår, at brugen af slagsedler i Pokal- og Holdturneringen afskaffes. Spillerne på ba-
nen skal herefter ikke længere afskrive for hinanden, men det er fortsat spillernes pligt at kon-
trollere, at den automatiske score løbende registrerer korrekt keglefald, og om nødvendigt at 
rette henvendelse til turneringslederen for at få tilrettet scoren til de faktiske forhold. Endvidere 
påhviler det også spillerne ved afslutningen af en serie, at den direkte modspillers score som man 
spiller på bane med bliver registreret på scoretavlen inden næste serie. 
 
Ændringsforslag  
§ 4.3.6  
Nuværende ordlyd:  
§ 4.3.6. RÆKKEINDDELING OG OP/NEDRYKNING  
Herrer  
Elite division  
1. div. A 1. div. B  
2. div. A 2. div. B  
3. div. A 3. div. B  
Serie A.1 Serie B.1 Serie C.1 Serie D.1  
Serie A.2 Serie B.2 Serie C.2 Serie D.2  
Serie A.3 Serie B.3 Serie C.3 Serie D.3  
Serie A.4 Serie B.4 Serie C.4 Serie D.4 
 
 · Elite div. 2 nedrykkere, nr. 5 til 1. div. A og nr. 6 til 1. div. B 
 · 1. division. Én op- og én ned-rykker 
 · 2. division. Én op- og én ned-rykker 
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 · 3. division A. Én oprykker og 2 nedrykkere, nr. 5 til serie A.1 og nr. 6 til serie B.1. 
 · 3. division B. Én oprykker og 2 nedrykkere, nr. 5 til serie C.1 og nr. 6 til serie D.1. 
 · Serierne. Én op- og én ned-rykker. 
 
 Damer  
Dame Elite  
Damediv. 1  
Damediv. 2  
 
· Dame Elite. Én nedrykker 
· Damediv. 1 Én op- og én ned-rykker  
· Damediv. 2 Én oprykker  
 
Hvis to eller flere hold i holdturneringen, ved turneringens afslutning har samme antal point, er 
det indbyrdes kampe, som er afgørende.  
Hvis dette også er lige er det holdenes totale keglefald, der er afgørende.  
Såfremt der ved to eller flere ens opnåede keglefald, skal findes en slutplacering, er det det hold, 
som har scoret flest strikes inkl. 10. rudes ekstraslag, der har vundet.  
 
Ny ordlyd:  
§ 4.3.6. RÆKKEINDDELING OG OP/NEDRYKNING  
 
Herrer  
 
Elite division  
1. div. A 1. div. B  
2. div. A 2. div. B  
3. div. A 3. div. B  
Serie A.1 Serie B.1 Serie C.1 Serie D.1  
Serie A.2 Serie B.2 Serie C.2 Serie D.2  
Serie A.3 Serie B.3 Serie C.3 Serie D.3  
Serie A.4 Serie B.4 Serie C.4 Serie D.4  
 
· Elite div. 2 nedrykkere, nr. 5 til 1. div. A og nr. 6 til 1. div. B  
· 1. division. Én op- og én ned-rykker  
· 2. division. Én op- og én ned-rykker  
· 3. division A. Én oprykker og 2 nedrykkere, nr. 5 til serie A.1 og nr. 6 til serie B.1.  
· 3. division B. Én oprykker og 2 nedrykkere, nr. 5 til serie C.1 og nr. 6 til serie D.1.  
· Serierne. Én op- og én ned-rykker.  
 
Damer  
Dame Elite  
Damediv. 1  
Damediv. 2  
 
· Dame Elite. Én nedrykker  
· Damediv. 1 Én op- og én ned-rykker  
· Damediv. 2 Én oprykker  
 
Hvis to eller flere hold i holdturneringen, ved turneringens afslutning har samme antal point, er 
det indbyrdes kampe, som er afgørende.  
Hvis dette også er lige er det holdenes totale keglefald, der er afgørende.  
Såfremt der ved to eller flere ens opnåede keglefald, skal findes en afgørende slutplacering for 
op- og nedrykning, spiller de implicerede hold umiddelbart efter afslutningen af deres sidste kamp 
en ny 9+10. rude indtil det er muligt at finde slutplaceringen. 
  
Motivation:  
Som en følgevirkning af ændringsforslaget til Bowling reglementets § 6.5 foreslår udvalget, at 
den medaljegivende slutplacering mellem to eller flere hold har samme point både efter indbyrdes 
opgør og samme totale keglefald findes ved, at holdene spiller en ny 9+10. rude.  
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§ 4.4.3. Nuværende  
 
I pokalturneringen er vinderen det hold, der har det største keglefald.  
I tilfælde af ens keglefald, er det, det hold der har flest scoret flest strikes inkl. 10. rudes ekstra 
slag, og er strikes ens tælles sparre, er sparre ens tælles affald. 
  
§ 4.4.3. Ændres til.  
 
I pokalturneringen er vinderen det hold, der har det største keglefald.  
I tilfælde af ens keglefald, spiller de implicerede hold umiddelbart efter afslutning af kampen, en 
ny 9 – 10 rude, indtil det er muligt at finde en vinder.  
 
Motivation:  
Som følgevirkning af ændringsforslaget til Bowling reglementets § 6.5. foreslår udvalget, at den  
afgørende placering mellem de 2 hold, der har samme totale keglefald findes ved, at holdene 
spiller en ny 9 – 10 rude.  
 
Efter noget debat og nogle spørgsmål, blev forslaget enstemmigt vedtaget, dog med en 
omskrivning af § 4.3.6 til ”Højeste indbyrdes serie i sidste kamp er vinderen” 

 

5. Orientering om regnskab og budget. 
Kaj Wieczorek gennemgik regnskabs- og budgettallene. Der var ingen bemærkninger til disse. 

  

6. Valg. 

På valg er, for en periode på 2 år 

 formand · Kaj J Wieczorek · modtager genvalg – Blev valgt 
 Udvalgsmedlem · Børge Keller · modtager genvalg- Blev valgt 
 Udvalgsmedlem · Annette Traulsen · modtager genvalg – blev valgt 
 Udvalgsmedlem · Michael Juul Jensen · modtager genvalg – blev valgt 
 Udvalgsmedlem · Tine Bune · modtager genvalg – blev valgt 
 Udvalgsmedlem · Vacant · Tina Steenberg blev nyvalgt 

På valg for en periode på 1 år: 

 Udvalgsmedlem · Hanne Lebech · ønsker at udtræde af udvalget. 

John V. Petersen blev valgt i stede for Hanne Lebech 

7. Pokaloverrækkelse 

Følgende hold og personer fik tildelt pokal for 2014-2015. 

FSKBH – Old Girls   FSKBH – Old Boys 
Dorthe Bierregaard, Disa     Rene Petersen, Ericsson Sport 

FSKBH – Pokalturnering Damer  FSKBH – Pokalturnering Herrer 
Danske Bank/Danica   Coop -1 

FSKBH-mester Damer   FSKBH-mester Herrer 
Christina Farum, DSB Kbh.   Troels Schmidt, Proshoppen 
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FSKBH-holdmester Damer   FSKBH holdmester Herrer 
Danske Bank    Coop -1 

8. Afslutning 
 

René Hansson-Berg, HI Forslog, at man afholdt et åbent hus arrangement. Det havde man gjort i 
HI, og der havde været 16 deltagere og de 4 var fortsat.  
 
Jeanette Thornberg, Formand FSKBH, takkede for invitationen til bowlingårsmødet.  
Jeanette synes det var godt at der var så mange fremmødte, og at der havde været en god de-
bat.  
Jeanette var glad for, at der endeligt var åbnet op for, at familiemedlemmer endelig må deltage i 
bowlingturneringen. 
Jeanette, oplyste, at FSKBH i september 2015 er vært for Firmaidræt Open, og at alle må delta-
ge, og bowling er også på programmet og at stævnet er åbent for alle. 
 
Kaj Wieczorek, nævnte, at der er Bike & Run i Rødovre den 15. juni.  
Kaj takkede Hanne Lebech for arbejdet i udvalget. 
Kaj afsluttede med at takke dirigenten og referenten. 
 
Herefter lukkede dirigenten mødet. 
 

Henrik Lindby 

Referent 

 


