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Rødovre den 24. juli 2017
Referat af generalforsamling afholdt den 31/5 2017 i:
KBUs Bowligklubbers Uddelingsforening

Til stede:

Formand: Lars Jacobsen (LJ)
Sekretær: Bente Makholm (BM)
Kasserer: Leif Makholm (LM)
Bowlingklubben Grøndal: Bente Hansen (BH)
Politiets Idrætsforening: Flemming Nielsen (FN)
Sundby BK: Susanne Halck (SH)
BK Keglerne: Martin Guldager (MG)
VBI/Valby: Steen Eriksen (SE)
BK Center: Tommy Christensen (TC)
SAS: Stig Agerbo (SA)
BK Sisu: Gert Nielsen (GN)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Eventuelt

Formand Lars Jacobsen bød velkommen til den første ordinære generalforsamling i KBUs
Bowlingklubbers Uddelingsforening (KBU).
Ad 1

Bente Hansen, Grøndal blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at dagsordenen
overhold lovene samt indkaldelsen var fremsendt med 3 ugers varsel. Afstemning afgøres
ved simpelt flertal. Bente kunne desuden konstatere, at der ikke var indkommet skriftlige
forslag til generalforsamlingen.

Ad. 2

Formand Lars Jacobsen takkede dem der var mødt frem til generalforsamlingen. Vi
stiftede foreningen for 1 år siden, men som det ser ud lige nu, så har vi penge nok på
kontoen frem til 2060 – det vil sige at vi kan mødes mange år på denne måde. LJ
opfordrer dog til, at vi omsætter vores midler.
Bestyrelsen har lavet nogle rammer for et enkelt system til at ansøge om midler.
Mulighederne er dog begrænset i forhold til vores vedtægter, og det vil vi holde os til. Der
skal dog lyde en opfordring til, at alle kommer med ideer til, hvordan vi skal bruge vores
penge.
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Der er stor aktivitet i klubberne, men de er trængte. Vi har opfyldt et ønske om at der
bliver ydet tilskud til fællestransport - hvor bussen samler op undervejs.
Vi vil fremadrette bruge penge til uddannelse af trænere. Trænerne kan bruge deres
uddannelse bredt i hele KBU området. Det tilskud der gives er hjælp til selvhjælp. Vi yder
et tilskud på op til 50 % - det vil sige, at der fortsat vil være en egenbetaling. Dem vi yder
tilskud til – de skal også selv yde noget.
Vi håber på mange tiltag i det gamle KBU område, så vi kan give medlemmerne
aktiviteter, som de kan komme i gang med.
Susanne Halck, Sundby BK spurgte ind til, om et tilskud på 50 % også ville gælde
træneruddannelsen. Dette kunne LJ kun svarer JA til.
Beretningen blev herefter enstemmig godkendt.
Ad. 3

Kasserer Leif Makholm orienterede om regnskabet som er udsendt til alle de gamle KBU
klubber. Klubberne har desuden fået fremsendt det sidst reviderede regnskab fra KBU,
som et bevis på uddelingsfondens startkapital.
LM udgifterne i 2016 som beløber sig til kr. 57.000 (heraf er det kun kr. 29.000 som der
er ansøgt om):
o Rejsetilskud for foråret 2016
o Tilskud til fællestransport til ungdomsstævner
o Advokathjælp i forbindelse med oprettelse af foreningen
o Hjemkøb af restlager af gamle KBU medaljer, for at ØST ikke fremover skal blive
ved med at hænge på de gamle medaljer
Her i foråret er der bevilget tilskud til træneruddannelse til 2 klubber.
LM slutter med, at vi håber på aktiviteter der skal bruges penge til 
Steen Eriksen, VBI/Valby spørger ind til et mindre beløb der står under tilgodehavende.
LM fortæller at det stammer fra en enkelt klub der ikke havde betalt deres
turneringsafgift, men dette beløb er efterfølgende blevet indbetalt.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad. 4

Der var ikke indkommet forslag, så punktet udgår.

Ad. 5

Vi sluttede med punktet eventuelt, hvor der ikke kan besluttes noget.
Susanne Halck, Sundby BK fortæller at deres klub har fået stort tilgang af
ungdomsspillere. Klubben skal have nogle til at tage sig af de unge mennesker, og der
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hænger ikke trænere på træerne. Sundby ønsker et tilbud til træneruddannelsen på mere
end 50%.
Tommy Christensen, BK Center, fortæller at BK Center også har problemer med at finde
midler til træneruddannelsen.
Martin Guldager, KB Keglerne fortæller, at man i Rødovre Kommune kan søge om midler
til træneruddannelsen.
Susanne Halck, Sundby BK fortæller, at man i Tårnby skal søge i marts 17 til det de
forventer at skulle bruge i 2018. Sundby prioriterer bowlingskolen, og det vil klubben
gerne gerne give tilskud til.
Gert Nielsen, BK Sisu fortæller, at kommunerne ifølge folkeoplysningen giver tilskud på
60-70% til trænere. Sisu har også søgt Rødovre Kommune om tilskud til bowlingskole, og
det kan man også gøre i Tårnby.
Susanne Halck, Sundby BK holder fast i, at Tårnby har specielle regler, og det har taget
mange år at få penge ud af dem. Mener at de sender bedre bowlingspillere ud til andre
klubber.
Formand Lars Jacobsen slutter diskussionen med, at bestyrelsen har besluttet at dække
50%, og hvis man kan søge andre steder, så skal man gøre det først. Tidligere har KBU
ikke givet tilskud til træneruddannelse. Vi skal ikke dræne formuen med udelukkende at
yde tilskud til træneruddannelse. Så må man arbejde i andre retninger for at få tilskud.
Gert Nielsen, BK Sisu spørger ind til, om det kun er klubber der kan søge eller om f.eks.
haller også kan søge.
Formand Lars Jacobsen fortæller at det kan være et aktivitetsteam anr397ret
k
dække
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har været udbetalinger, for at pengene skal overgå til forbundet.
Formand Lars Jacobsen synes at der er kommet mange gode forslag som vi vil se på, de
forslag der er kommet vil desuden også kunne ses i referatet.
Kasserer Leif Makholm indskyder til Stig, at hvis et arrangement er for ungdomsspillere,
så er det de rene seniorklubber der har et problem – fordi de ikke har ungdomsspillere.
Stig Agerbo, SAS mener at der er op ad bakke, hvis man kun får tilskud til store
arrangementer.
Gert Nielsen, BK Sisu opfordrer til samarbejde. Ungdomslederne kunne søge i fællesskab,
og det kunne seniorklubberne for den sags skyld også.
Susanne Halck, BK Sundby fortæller at ungdomsturneringen er omkostningstung.
Kørselstilskud til f.eks. Næstved (fra forbundet) beløber sig til 18 kr. Er der mulighed for
tilskud – det er et stort problem for klubberne.
Formand Lars Jacobsen mener vi skal kikke indad. Vi får ikke så meget fra forbundet. Den
gamle rejsepulje, den betalte vi selv.
Der var herefter en diskussion om at man nu betaler licens for ungdommen. Til gængæld
betaler ungdommen ikke serieafgift i dag, det gjorde de tidligere.
Gert Nielsen, BK Sisu mener at der er masser af muligheder. Det er klubberne der skal
komme med forslag til bestyrelsen. I dag er der 8 klubber til stede – hvilket viser at der
ikke er den store interesse.
Kørsel for ungdom er et stor problem, men det er det også for seniorer.
Serieafgiften er skåret, og næste år forsvinder den helt.
Ifølge folkeoplysningen er der mulighed for at søge om rejsetilskud og overnatning (efter
paragraf 74). I Rødovre har vi været heldige med bloktilskud. I klubbernes vedtægter skal
der stå hvilken kommune klubben er hjemmehørende i.
Hvis Sundby kan bevise at Tårnby har gjort en fejl, så kan man kræve godtgørelse.
Stig Agerbo, SAS spørger ind til, hvordan man får fat i vedtægterne for
uddelingsforeningen. Sekretær Bente Makholm svarer, at de ligger på www.KBU.dk
Steen Eriksen, VBI/Valby spørger, om man kan søge samlet for de 4 klubber der er i
Tårnby.
Formand Lars Jacobsen fortæller, at en aktivitet skal ramme alle klubber. Alle skal have
mulighed for at deltage.
Susanne Halck, BK Sundby konstaterer, at man kan lave en bowlingskole i Tårnby, og
invitere alle gamle KBU-klubber.
Bente Hansen takkede for god ro og orden.
Formand Lars Jacobsen takkede alle der var mødt frem. Takkede for gode input, som bestyrelsen
kan arbejde videre med. Lovede at der hen over sommeren kommer et ansøgningsskema på
hjemmesiden (www.KBU.dk).
Referent: Bente Makholm, Sekretær KBU
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