Formandsberetning til Jydsk Bowling Union, Region 1’s repræsentantskabsmøde februar2015.

Kære repræsentantskab.
Ved repræsentantskabsmødet i februar 2014 lykkedes det at få valgt en fuld bestyrelse incl. suppleant.
Året har været præget af den igangværende proces omkring struktur tilpasning i dansk bowling, hvilket
resulterede i, at vores delegerede til JBwU har været indkaldt til både ordinært og ekstraordinært
repræsentantskabsmøde i JBwU.
På det ordinære møde blev der bl.a. vedtaget en ændring omkring de delegerede, der betyder, at det ikke
længere er regionerne der vælger de delegerede, men det er de enkelte klubber der udgør
repræsentantskabet suppleret med personer fra bestyrelserne.
Endvidere blev der ændret i paragraffen om Unionens opløsning, så en evt. formue på opløsnings
tidspunktet skal gå tilbage til klubberne.
Det ekstraordinære møde var afledt af forbundets repræsentantskabsmøde i maj måned, hvor både vores
kasserer og ungdomsleder valgte at sige ja til poster i forbundet, hvorefter de måtte forlade deres poster i
JBwU.
Det lykkedes ikke på det ekstraordinære møde at få besat posterne som kasserer og ungdomsleder, hvorfor
bestyrelsen fik til opgave at finde en løsning på dette.
På forbundets møde blev der vedtaget en ekstra engangsindbetaling for alle medlemmer, hvor de øvrige
unioner straks tilkendegav, at dette beløb ville blive indbetalt af unionerne.
Vores repræsentantskab vedtog derfor også, at det ekstra medlemskontingent til forbundet skulle betales
af unionens formue.
Med hensyn til disse møder kan jeg henvise til referaterne på JBwU’s hjemmeside.
I JBwU regi har året imidlertid ikke været præget af den store mødeaktivitet. Kun 6 møder af ca. 2-3 timers
varighed er det blevet til, og som det fremgår af referaterne fra disse møder, har den igangværende
strukturtilpasning ikke været til diskussion.
Når vi i bestyrelsen i Region 1 skuer fremad, håber vi naturligvis, at materiale fra JBwU og DBwF vil være
tilgængeligt til vores repræsentantskabsmøde i februar, så vi regionen kan få en diskussion omkring dette.
Vi forventer ligeledes at indkalde til et formandsmøde inden forbundets repræsentantskabsmøde i maj
måned.
Jeg vil gerne bede alle klubber gennemgå den powerpoint information der er lagt ud på DBwF’s
hjemmeside og som omhandler DBwF’s bestyrelses og styregruppes indstilling til den nye struktur.
Som det fremgår af denne, påtænker forbundet at skrive unionerne og dermed også regioner og kredse, ud
af lovene.

Dette vil have som konsekvens, at Unionerne pr. 1.1.2016 mister deres berettigelse, idet alt vedr. økonomi
og sportslige aktiviteter falder ind under forbundets regi.
Samtidig beder jeg jer være opmærksomme, på oplæggets afsnit om unionerne formue, hvilket ikke er i
tråd med de beslutninger der blev truffet på sidste års repræsentantskabsmøder i JBwU.
Hvis forbundets oplæg bliver vedtaget på repræsentantskabsmødet i maj måned, vil dette års
repræsentantskabsmøder i JBwU og Region1 derfor blive de sidste med ordinært indhold, og møderne i
foråret 2016 vil alene blive møder hvor JBwU og Region1 nedlægges.
Da det er nu det sker, vil jeg gerne opfordre alle klubber i Region1 om at være repræsenteret på de
kommende 3 repræsentskabsmøder – Region1, JBwU og DBwF, da det efter maj kan være en helt anden
bowlingstruktur vi vågner op til, og jeg ser gerne disse beslutninger bliver taget med fuld deltagelse af
klubberne i region1.
2014 blev også året, hvor regionens hjemmeside genopstod - www.reg1.dk – og her vil man kunde finde
oplysninger om regionen – adresser, aktiviteter mm.
Turneringsafvikling vil jeg ikke komme meget ind på, idet dette bliver behandlet i de øvrige beretninger,
men jeg vil alligevel sige, at når jeg hører fra de øvrige regioner har vi alt mulig grund til at være meget
tilfredse med det arbejde der bliver leveret i Region1.
Jeg vil runde min beretning af med at sige tak til klubberne og specielt til mine bestyrelseskollegaer for en
række gode konstruktive møder i det forgangne år.
Med sportslig hilsen
Ejgil Nielsen, formand, Region1

