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Referat af Kreds 13’ s Repræsentantskabsmøde den 29. januar 2015 i World Cup Hallen  
 
Martin Guldager indledte med at byde de fremmødte mandater velkommen . 
Herefter gik man over til dagsordenens punkt 
 
1. Mandaternes prøvelse 
Følgende klubber var repræsenteret: 
BK Center (1), LK Bowling (1), BK Sisu (2), BK Triominors (1), Ellipsen (1)  
Fra bestyrelsen deltog udover de bestyrelsemedlemmer, som repræsenterede deres klubber, Iry 
Arneke (Team 2001/BK Center) og Yvonne Nielsen (BK Sisu)  
I alt fremmødt 8 mandater. 
Der var ingen fremmødt fra KBU og World Cup Hallen, som alle havde modtaget en invitation til 
Repræsentantskabsmødet. 
  
 
2. Valg af dirigent 
Martin Guldager fra Center blev valgt til dirigent. 
Martin kunne konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt, da indkaldelsen, regnskab og 
beretninger var sendt pr. mail til klubbernes formænd den 10. januar 2015. For at mødet var 
beslutningsdygtigt krævedes 33% af mandaterne, hvilket udgjorde 7 mandater og da der var fremmødt 
8 mandater inkl. bestyrelsen, var der nok mandater til at gennemføre repræsentantskabsmødet.  
 
3. Bestyrelsens beretninger 
Der var udsendt skiftlig beretning fra formanden og en skriftlig beretning på ungdommen.  
Under formandens beretning fortalte Martin Guldager, at World Cup Hallen havde været nødsaget til 
at aflyse Rødovre Doublen, da der ikke var nok tilmeldinger.  
Leif Makholm, BK Triominors havde opfattet stævnet som et elitestævne og i øvrigt var placeringen af 
de enkelte runder svært at få passet ind i spillernes øvrige programmer. 
Ifølge Grete Jørgensen, BK Sisu skal der spilles et vist antal gange og der er i forvejen mange kampe 
og aktiviteter for spillerne.  
Martin Guldager fortalte, at engangsstævner fungerer fint i Jylland, men ikke i København. Årsagen 
hertil kan måske være, at vi i København har flere unioner, som spillerne spiller i. 
Både Grete Jørgensen, BK Sisu og Lars Klokkedal, Ellipsen mente, at de fleste spillere ikke har en 
chance og derfor ikke vil ofre pengene. Lars Klokkedal, Ellipsen foreslog i stedet for flere 
handicapstævner, men i øvrigt at det er svært at få spillere til at deltage i stævnerne. 
Herefter blev formandens beretning godkendt. 
Ungdommens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 
 
4. Regnskab og budget. 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet.  
Martin Guldager fortalte, at hvis den nye struktur bliver vedtaget og unionerne nedlægges den 1. 
januar 2016, så bliver kredsen automatisk også nedlagt og formuen overgår så til KBU i første 
omgang og herefter til DBwF. 
Poul Juul, BK Sisu spurgte, hvordan hallerne skal køre, når kredsene nedlægges. Ifølge den nye 
struktur er der ingen, som skal vælges, men nogle personer bliver udpeget formentlig af et 
turneringsudvalg Øst under DBwF.  
Martin Guldager, BK Center og Leif Makholm, BK Triomimos mente, at klubberne skal forvente, at 
strukturen bliver gennemført, men klubberne skal ikke forvente, at det bliver billigere at spille bowling i 
fremtiden.  
Poul Juul, BK Sisu forespurgte om Rødovremesterskabet for hold vil fortsætte og Martin Guldager, BK 
Center lovede, at så længe han er her, vil Rødovremesterskabet for hold fortsætte.  
Der vil i løbet af efteråret eller senest januar 2016 blive indkaldt til et ekstraordinært 
Repræsentantskabsmøde i Kredsen, hvor der vil blive stillet forslag om, hvordan midlerne i kredsen 
skal placeres for at komme til gavn for spillerne i Rødovre. Det bemærkes, at en ændring af kredsens 
love kræver 66% fremmøde af mandaterne.  
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Leif Makholm. BK Triominos foreslog at stifte Rødovre Bowlingalliance efter DBwF’s 
Repræsentantskabsmøde i maj  
 
5. Behandling af indkomne forslag i kredsregi. 
Der var ikke fremlsendt nogen forslag. 
   
6. Valg af kredsbestyrelse. 
Iry Arneke blev genvalgt som kasserer for 2 år. 
Yvonne Nielsen blev genvalgt til kredsbestyrelsen for 2 år. 
Lars Klokkedal blev genvalgt til kredsbestyrelsen for 2 år. 
Posten som ungdomsleder i kredsen er stadig vacant. 
 
7. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen.  
John Vangsfeldt fra LK Bowling blev genvalgt til suppleant for 1 år 
 
8. Valg af revisor 
Poul Juhl, BK Sisu blev genvalgt som revisor for 1 år.  
 
9. Valg af revisor suppleant 
Ulla Christoffersen fra Team 2001 blev valgt som revisor suppleant for 1 år. 
 
10. Behandling af forslag fremsendt fra KBU eller DBwF. 
Der var ingen forslag fra KBU eller DBwF til behandling. 
Det nye strukturforslag til DBwF kan ses på forbundets hjemmeside.  
Ved møde i Roskilde handlede det kun om placeringen i toppen af forbundet, men intet om økonomien 
ved den nye struktur. Der vil først blive fremlagt et budget i mappen fra DBwF til forbundets 
Repræsentanskabsmøde i maj måned.  
Turneringsomdeling ligger p.t. i et udvalg under DBwF. De lokale turneringer vil fredadrettet ligge 
under henholdsvis Region Øst og Region Vest.  
Martin Guldager, BK Center fortalte, at han havde fremsendt et forslag til forbundet til et kval.stævne 
til VM for senior +50 i Las Vegas i august 2015. Spillerne skal dog selv betale for turen mm, hvis 
forbundet giver tilladelse til mesterskabet udenom forbundets økonomi.  
   
11. Eventuelt 
Der var intet yderligere under eventuelt. 
 
Mødet slut kl. 20.30 
 
 
Yvonne Nielsen 
referent  


