25. februar 2014
Referat af

Repræsentantskabsmøde onsdag den 18. februar 2014

DAGSORDEN

1
2.
3.
4.

Mandaternes prøvelse
Valg af dirigent
Forhandlingsprotokol
Beretning fra
a) Formand
(bestyrelsen)
b) Seniorleder
c) Ungdomsleder (udgår)
5. Regnskab
6. Indkomne forslag (ændringsforslag til lovene)
7. Valg af Regionsbestyrelse:
a) Formand
(forslag ønskes – for 1 år)
b) Ungdomsleder (forslag ønskes – for 1 år)
c) Seniorleder
(på valg)
d) Kasserer
(på valg)
e) Sekretær
(på valg)
f) Suppleant
(modtager genvalg)
8. Behandling af forslag til/fra
a) JBU
b) DBwF
9. Valg af delegerede til JBU repræsentantskabsmøde
10. Eventuelt

Sekretæren bød velkommen, og gik til dagsordenens pkt. 1.
Ad 1

Ud af 32 fremmødte var der 28 stemmeberettigede.
Repræsentantskabet var derfor beslutningsdygtig, da det kræver 25.

Ad 2

Bestyrelsen foreslog Torben Nygaard, der blev enstemmig valgt.

Ad 3

Iab.

Ad 4a Bestyrelsen havde udarbejdet en lille beretning – Ingen yderligere bemærkninger
og ingen kommentar til denne.
Beretningen godkendt
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Ad 4b Seniorlederen havde ingen supplerende bemærkninger.
Der var 2 kommentarer/yderligere bemærkninger til beretningen:
- Fra ABT blev der givet en længere uddybende information vedrørende fusion
mellem ABT og LBC.
Her en kort sammenfatning.
Iht. JBwU love, skulle fusion være iorden, hvis turneringen ikke påvirkes.
Forbundet har ikke love vedr. fusion, men satte sig imod. Bl.a. pga. økonomi.
Herefter forelagt (anke) til DIF, men de har afvist.
Sagen fortsætter, og der er aftalt nyt møde med forbundet.
- Det gav en større debat sagen vedrørende. Herudover var også synspunkter
fremme vedr. berøringsflader/forhold mellem forbund og union, samt
situationer ved klubskifte/licensflytning.
- Fra Stenhuset blev der givet en kort information omkring en sag der også har
været løftet til DIF. Her blev tabte Stenhuset.
Den handlede om to kamp, hvor modstanderene, set fra Stenhusets side,
havde brugt ulovlig spiller i forbindelse med klubskifte.
For interesserede er sagen til rådighed ved henvendelse til Stenhuset.
- Herefter fortsatte debatten, men blev stoppet af dirigenten, der satte
seniorlederens beretning til afstemning
Beretningen godkendt.
Ad 4c Udgår, da vacant
Ad 5

IAB – Regnskabet taget til efterretning.

Ad 6

HIK havde indsendt forslag omhandlende ændringer til mixhold.
Det burde være forslag til JBwU love.
De var modtaget for sent og blev derfor ikke behandlet yderligere.
Ændringsforslag til Regionens love blev gennemgået af sekretæren.
Med lidt justeringer til § 3.3, § 8.4 og § 10.1, blev ændringerne vedtaget.
Sekretæren sørger for godkendelse ved JBwU.

Ad 7

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Formand
Ungdomsleder
senioleder
kasserer
sekretær
Suppleant

Øvrige valg:
Pressekontakt
Disciplinærudvalget
Dommerudvalget

Nyvalg for 1 år til
nyvalg for 1 år til
genvalg til
genvalg til
genvalg til
genvalg til

Ejgil Nielsen
Erik Kalmar Møller Jensen
Ole Drensgaard
Jesper Jensen
Bent Raabjerg
Jann Thomsen

Genvalg til
Genvalg til
Genvalg til

Frode Christensen
Ivan Bach Jensen
Jann Thomsen.
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Ad 8a Alle forslag modtaget fra JBwU blev gennemgået enkeltvis (tog over 1 time).
Næsten alle forslag manglede motivation og der var mange spørgsmål, som ikke
kunne besvares, hvilket gav sig udslag i afstemningerne.
F.eks. Hvorfor § 8.7 skal udgå? Det påvirker de efterfølgende forslag vedr. udvalg,
da det må være følgevirkninger af § 8.
Ved afstemning var der få som stemte ja til at støtte nogle af forslagene. Flere
stemte nej, men flertallet, og i nogle tilfælde alle, undlod at stemme.
Derfor blev konklusionen, at vi ikke kan støtte forslagene ud fra det nukendte.
Forslagene skal motiveres, hvilket måske også kan afklare en del af spørgsmålene.
Der var dog 3 undtagelser, som med lidt justering kan støttes. Det er:
§ 26.5, hvis det ikke påvirker den nye § 23 stk. 3. Ellers skal det passes sammen.
§ 31, hvis nuværende stk 4 til stk. 12, udgår. Men det fremgår ikke af forslaget.
Forslag fra region 4. § 29 stk. 2.
Her kan intentionerne støttes, men
formuleringen bør ændres.
JBwU formand gav udtryk for at komme
med ændringsforslag til en bedre formulering.
Ved JBwU repræsentskabsmøde forventes en gennemgang af de enkelte forslag,
samt en redegørelse for hvordan det påvirker klubber, regioner og forbundet.
Ad 8b Der var modtaget 2 forslag fra JBwU.
Da det er klubberne der deltager i forbundets repræsentantskab, blev de ikke
gennemgået, men taget til efterretning.
Der var dog en enkelt kommentar/åbent spørgsmål.
Hvorfor foreslår JBwU, at flytte beføjelser til forbundet?
Ad 9

Region 1 har 12 mandater og følgende blev valgt:
Ole Drensgaard, Jesper Jensen, Bent Raabjerg, Lars Høberg, Lars M. Jensen,
Bastian Jensen, Jann Thomsen, Svend Erik Larsen, Ninna Larsen, Bo Jacobsen,
Mogens Pedersen, Anders Qvortrup.
Ved forfald finder den pågældende selv en afløser/suppleant.

Ad 10 Kun 2 indlæg under dette punkt
- Beach Bowl Bombers gav en kort orientering om det at starte en ny klub.
Havde været noget problematisk, men god hjælp fra seniorlederen.
- BK 98 havde også haft problemer i fm. flytning af spillere fra ”nedlagt” klub.
Klubben (Rønbjerg) var ikke lukket, men der var ikke søgt om nye licenser.
Så spillerne kunne først flyttes efter årsskiftet.
Affødte igen en større meningsudveksling vedr. klubskifte, licensansøgning,
klublukning, karantæne, m.m., og hvad vi evt. kan gøre i lignende situationer.
Dirigenten afsluttede mødet ca. kl. 2200.
Torben Nygaard
Dirigent

Bent Raabjerg
Sekretær
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