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Ændringsforslag 
§ 7 LICENSORDNINGEN 
 
Nuværende ordlyd: 
§ 7.1 + 7.2 
Uændret 
 
§ 7.3  
Alle spillere, der har søgt/fået licens i FSKBH i sæsonen 2014-2015, hvis licensen er søgt fortlø-
bende, kan spille. 
Enkeltmedlemmer i FSKBH samt spillere der er ansat, pensionister eller efterlønsmodtagere i det 
firma som klubben repræsentere kan opnå licens. 
Endvidere kan den ansattes ægtefælde/samlever og børn 16 til 21 år, der bor hjemme, opnå li-
cens, der skal dog samtidig, til FSKBH's bowlingudvalg, fremsendes dokumentation for tilhørsfor-
holdet og der skal på forlangende fremvises bevis herfor. 
Ægtefælle/samlever og børn, der ikke længere bor med den ansatte, kan spille sæsonen færdig, 
men ikke få deres licens fornyet. 
Dette vil gælde for alle der fra 1. juni 2015 søger licens. 
 
§ 7.1 + 7.2 
Uændret 
 
Ny ordlyd: 
§ 7.3  
Alle spillere, der har søgt/fået licens i FSKBH i sæsonen 2014-2015, hvis licensen er søgt fortlø-
bende, kan spille. 
Enkeltmedlemmer i FSKBH samt spillere der er ansat og som er fyldt 16 år, pensionister eller 
efterlønsmodtagere i det firma som klubben repræsentere kan opnå licens. 
Endvidere kan den ansattes ægtefælde/samlever og børn 16 til 21 år, der bor hjemme, opnå li-
cens, der skal dog samtidig, til FSKBH's bowlingudvalg, fremsendes dokumentation for tilhørsfor-
holdet og der skal på forlangende fremvises bevis herfor. 
Ægtefælle/samlever og børn, der ikke længere bor med den ansatte, kan spille sæsonen færdig, 
men ikke få deres licens fornyet. 
Dette vil gælde for alle der fra 1. juni 2015 søger licens. 
  
Motivation: 
Med den nuværende formulering kan ALLE ansatte opnå licens. Samtidig kan den ansattes ægte-
fælle/samlever og børn mellem 16-21 år opnå licens. Der ønskes også indført en aldersgrænse på 
16 år for ansatte, således at kravet om Børneattester til de frivillige ledere som skal fungere som 
fx rejseleder, holdleder træner m.m. kan undgås. 
 

Forslagsstiller: 
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