23. februar 2015
Referat af

Repræsentantskabsmøde onsdag den 19. februar 2015

DAGSORDEN

1
2.
3.
4.

Mandaternes prøvelse
Valg af dirigent
Forhandlingsprotokol
Beretning fra
a) Formand
b) Seniorleder
c) Ungdomsleder
5. Regnskab
6. Indkomne forslag (ændringsforslag til lovene)
7. Valg
a) til Regionsbestyrelse iht §8:
1) Formand
(modtager genvalg)
2) Ungdomsleder
(modtager genvalg)
3) Suppleant
(modtager genvalg)
b) Øvrige
1) Pressekontakt
2) Repræsentant til JBwU disiplinærudvalg
3) Repræsentant tilJBwU dommerudvalg
8. Behandling af forslag til/fra
a) JBU
9. Valg af delegerede til JBU repræsentantskabsmøde
10. Eventuelt

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

Ud af 25 fremmødte var der 24 stemmeberettigede.
Repræsentantskabet var beslutningsdygtig, da det kræver 13.

Ad 2

Formanden foreslog Niels Kristian Pedersen, der blev enstemmig valgt.

Ad 3

Iab.

Ad 4a Ingen yderligere bemærkninger

Beretningen godkendt
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Ad 4b Supplerende bemærkninger:
- Turneringsplanen for 15-16 forventes afviklet som tidligere.
- Vedr. Jysk turnering er Fyen med. Afvikles 28/2 i Hobro.
- Vedr. kampflytninger – problemer i Års/Sæby. Skal afviklet/afklares snarest.
- Forslag til regionsmesterskab: 17-18 OKT eller 12-13 DEC.
- Ved tvivl om ”ulovlig” spiller, kontakt seniorleder.
- Er der ønsker om dommerkursus, kontakt regionssekretæren.
- JM MIX i Tarm 10/5.
- Regionskamp i Kolding 1/3.
Ingen yderligere bemærkninger
Beretningen godkendt
Ad 4c Supplerende bemærkninger:
- Ved JM i Aarhus fik Nordjylland 4 mestre.
- Ungdomsudvalget foreslår at licens og kampafgift skal tilbage til klubberne.
Ingen yderligere bemærkninger
Beretningen godkendt
Ad 5

Iht. tidligere beslutning i JBwU er alt under JBwU.
Vi har kun budgetforslaget.
Taget til efterretning

Ad 6

Ændringsforslag blev vedtaget.

Ad 7a 1. Formand
2. Ungdomsleder
3. Suppleant

genvalg til
genvalg til
genvalg til

Ad 7b 1. Pressekontakt
Genvalg til
2. Disciplinærudvalget Genvalg til
3. Udgår iht. vedtagelsen under pkt. 6.

Ejgil Nielsen
Erik Kalmar Møller Jensen
Jann Thomsen
Frode Christensen
Ivan Bach Jensen

Ad 8

Ingen forslag. Fremover er det klubberne der er delegerede.
Under punktet blev der opfordret til at deltage i repræsentantskabsmøderne i
JBwU i Aarhus den 14/3 og DBwF i Fredericia den 9/5.

Ad 9

Udgår iht. vedtagelsen under pkt 6.

Ad 10 Formand JBwU bad om ordet for at orientere om den kommende struktur
Overordnet:
- For nuværende kun materiale under DBwF hjemmeside.
- Der er mange input og stor åbenhed.
- Vi er nød til at gøre noget pga. rekord lavt medlemstal.
- Pas på med at blande politiske og administrative funktioner. Giver problemer.
- Underudvalg forventes at komme under forbundet.
- Øst/Vest struktur er vedtaget og økonomi skulle også komme på plads.
- Til funktionsposter skal det så vidt muligt være valg, frem for udpegning.
- Ønsker oversigt der viser hvor pengene bruges. Hvor meget til bredde/elite.
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Vedr. JBwU:
- Mangler kasserer. Håber der findes en, da betalingsmodel ikke optimal.
- Mangler også ungdomsleder. Forventer alt vedr. ungdom gå til forbundet.
- Budgetforslag – forventer pengene går tilbage til klubberne.
- Regnskab ”godt”, da overskud på 16.000, men alligevel er det dårligt, da det
skulle have været underskud på 100.000. Forhåbentlig bedre i år.
- Kommende rep.-møde afvikles, som om vi ikke har noget til DBwF rep.-møde.
- Planlægger også et rep.-møde i 2016, da ny struktur fra 2016.
- Kun det politiske jeg ønsker fjernet, samt bestyrelse gjort mindre.
- Politik ud af Regionerne, men ønsker at administrative funktioner fortsætter.
- Regioner bør ændres til ”aktivitetsteams” (tage sig af turneringer o.l.).
- Ser gerne at regioner afholder opstartsmøder.
- Ønsker at ”Reg1-model” formidles til hele JBwU.
- Flere penge til aktiviteter og mindre til møder.
- Gøre mere for ungdom og bredden. Pengene skal bruges på bowlerne.
- Håber fastholdelse af nuværende niveau, måske ændre nuværende inddeling.
- Nogle haller lukker søndage – giver vanskeligheder ved afvikling af kampe.
Kommentarer til orienteringen:
- Mange gode tiltag i den nye struktur, men bekymringer vedr. økonomien.
- Der bruges for mange midler til eliten.
- Der bruges flere midler end vi har. Udgifter større end indtægter.
- Vedr. kampafvikling – bruge hverdagsaftener.
- Flere tilkendegivelser om ikke at bruge udpegning, men valg.
- Ved lidt talgymnastik fremgik det at tilbageførselsbeløbet til klubberne vil være
ca. 200.000, incl. midler fra ungdomsfonden.
Øvrige forhold under punkt 10:
- Forespørgsel om at lempe sanktioner, hvis et hold trækkes. Det kunne give
flere hold, men klubber tør ikke melde hold til, hvis det senere skal trækkes.
Gav anledning til en større debat, både vedr. det økonomiske og det sportslige.
Bl.a. blev nævnt, at det er blevet lidt bedre, hvis der kan findes et andet hold.
Der skal også være sanktionsmuligheder, og ønskes der ændringer så skal det
tages op på JBwU rep.-møde.
- Forespørgsel om hvorfor ikke alle overholder frist for indberetning af kampe,
gav anledning til eksempler på hvordan den moderne teknologi kan bruges, så
fristen overholdes.
- Lars M. Jensen gav en kort orientering om arbejdet med at ensrette regler for
fyen/jylland, herunder at bl.a. diciplinærudvalget, løftes til forbundet.
Med en afsluttende bemærkning til formanden afsluttede dirigenten mødet ca. kl. 2120.
Niels Kristian Pedersen
Dirigent

Bent Raabjerg
Sekretær
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