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Rødovre den 24. juli 2017
Referat af møde afholdt den 28/2 2017 i
KBUs Bowligklubbers Uddelingsforening

Til stede:

Formand: Lars Jacobsen (LJ)
Sekretær: Bente Makholm (BM)
Kasserer: Leif Makholm (LM)

Underskrift af regnskab:
KBUs sidste reviderede regnskab blev underskrevet af uddelingsfondens bestyrelse, som
tidligere sad på de samme poster i KBU.
Uddelingsfondens regnskab for perioden 13/3 – 31/12 er blevet revideret og blev ligeledes
underskrevet af uddelingsfondens bestyrelse.
 LM havde følgende bemærkninger til regnskabet:
o Vi har i denne sæson udbetalt rejsetilskud vedrørende foråret 2016.
o Der har været en udgift til opkøb af gamle KBU medaljer
o Der har været udbetalt transporttilskud til ungdomsstævner
o Der har været en udgift på advokatbistand i forbindelse med oprettelse af
uddelingsfonden.
Der har ikke været en betaling af ”gamle” medaljer fra JBU og FBwU. Der er enighed om,
at hvis forbundet ikke uddeler ”gamle” medaljer til JBU og FBwU ved den kommende
turneringsafslutning, så vil Uddelingsfonden arbejde på at få de penge retur, som vi er
blevet opkrævet for opkøb af gamle KBU medaljer.
LM fortæller, at han vil samle de gamle KBU konti i en bank – formodentlig i Jyske Bank.
Der er enighed om, at vi fortsætter i det nuværende navn.

Ansøgninger:
Fra BK Center er der modtaget en ansøgning om, uddelingsfonden vil dække udgiften til
træneruddannelse for 1 person til trænerkursus I og 2 personer til trænerkursus II.
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Fra Sundby BK er der modtaget en ansøgning om, uddelingsfonden vil dække udgiften til
træneruddannelse for 3 personer til trænerkursus I og 1 person til trænerkursus II.
Det blev diskuteret indgående, om det er uddelingsfonden der skal betale for, at en
træner bliver uddannet for efterfølgende, at kunne tjene penge på det lærte.
Bestyrelsen har valgt at støtte de to klubber med et tilskud svarende til halvdelen af
kursusgebyret. Vi har i vores behandling lagt vægt på at uddannelse af trænere inden for
bowlingsporten er med til at højne sporten. Uddannede trænere er med til at støtte og
styrke klubbernes ungdoms- og seniorspillere ved at instruere om sportens teknikker og
regler og træne spillerne i disse. Dette er blandt andet med til at fastholde nuværende
spillere, der ønsker at videreudvikle deres spil, samt med til at give nye spillere god
forståelse og øget interesse for sporten. Vi har samtidig gjort opmærksom på, at vi håber
at de pågældende personer efter endt træneruddannelse, ud over at træne egen klubs
spillere også vil tilbyde deres viden til spillere i andre af uddelingsforeningens
medlemsklubber.
BM sender et svar til de to klubber.
Bestyrelsen har samtidig besluttet, at der ikke ydes tilskud til træner III uddannelsen, da
disse trænere må forventes at skulle benyttes af eliten.

Forslag til fremtidige ansøgninger:
Det er svært at vurdere behov for tilskud til ungdomsture – det er svært at forudse hvad
der sker i forbundet. Der er enighed om, at der max kan ydes tilskud på 50 % af udgiften.
Det skal være et tilbud som udbydes til alle uddelingsfondens klubber og det skal være
fællestransport (der ydes altså ikke tilskud til individuel transport).
Uddelingsfonden ser gerne, at de tilsluttede klubber udbyder bowlingarrangementer, som
vores medlemmer kan deltage i (breddestævner). Der skal foreligge et budget for
arrangementet (som ikke indeholder et eventuelt tilskud).
Der skal være en besparelse for spillere fra de gamle KBU klubber. Det vil sige, at
uddelingsfonden kan yde et tilskud til, at der tilbydes et lavere startgebyr for spillere fra
gamle KBU klubber, hvorimod andre spiller betaler fuld pris.
Der skal være en gevinst til den arrangerende klub. Det vil sige, at uddelingsfonden kan
yde et tilskud til den arrangerende klub for hver spiller fra de gamle KBU klubber der
deltager i stævnet. Ved eventuelle re-entry får den arrangerende klub kun tilskud én gang.
LJ fortæller at der er klubber i Grøndal der taler om et opstartstævne i Grøndal
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BM fortæller, at BK Keglerne planlægger et Skotsk-mix stævne i løbet af den kommende
sæson.
Formålet med tilskud til stævner er at promovere sporten – selv om ikke alle får det til
samme pris.
Vi skal have for øje, at foreningen opløses når alle midler er opbrugt, eller hvis der ikke er
sket uddelinger i en periode på i alt 5 år.

Referent: Bente Makholm, Sekretær KBU
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