KBUs Bowlingklubbers
Uddelingsforening

Sekretaer@KBU.dk
WWW.KBU.dk

Rødovre den 30. juli 2018
Referat af generalforsamling afholdt den 30. maj 2018 i:
KBUs Bowligklubbers Uddelingsforening

Til stede:

Formand: Lars Jacobsen (LJ)
Sekretær: Bente Makholm (BM)
Kasserer: Leif Makholm (LM)
BK Keglerne: Martin Guldager (MG)
LK Bowling: John Vangsfelt (JV)
Ellipsen: Lars Klokkedal (LK)
Smut 79: Bent Faurschou (BF)

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

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

Martin Guldager blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at dagsordenen overholdt
lovene samt indkaldelsen var fremsendt med 3 ugers varsel. Afstemning afgøres ved
simpelt flertal. Martin kunne konstatere, at der ikke var indkommet skriftlige forslag til
generalforsamlingen.

Ad 2

Formand Lars Jacobsen takkede dem der var mødt frem til generalforsamlingen. Lars
kunne konstatere, at i år var færre klubber repræsenteret end sidste år (hvor der heller
ikke var mange klubber til stede).
I 2017 har der været et par udbetalinger – på et rimeligt beløb. Men Lars opfordrer til, at
klubberne går i gang med aktiviteter som de kan søge til – ellers vil vi fortsat skulle
mødes de næste 18 år.
Bestyrelsen er glad for de ansøgninger der er kommet, og specielt glade når vi i kraft af
vores vedtægter kan yde et tilskud. Generelt vil vi sige, at vi yder tilskud til aktiviteter der
er til gavn for bowlingsporten (tilskud der er til glæde for alle i målgruppen og ikke kun til
enkeltpersoner). Vi har dog valgt at give tilskud til træneruddannelsen.
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Vi havde ønsket at kunne sige, at ungdommen virkelig har taget sin del af puljen, men
det er ikke tilfældet.
Lars slutter med, at han håber at referatet af denne generalforsamling vil være en
øjenåbner for at søge tilskud til bowlerne i KBU.
Lars Klokkedal, Ellipsen kan konstatere, at det er fantastiske udbetalinger der foregår – og
de fleste udbetalinger er til de unge mennesker. Lars mener, at de primære udbetalinger
burde være til dem der har været med til at skabe formuen.
Lars ønsker at der gives tilskud til ØST mesterskaber og mesterskaber i forbundsregi.
Lars ser at der gives tilskud til bustransport til ungdommen, ønsker også at seniorer der
skal deltage i stævner langt væk kan søge om kørselstilskud. Lars mener man skal se lidt
bredere på formålet – at man støtter medlemmerne i stedet for klubberne.
Lars opfordrer til, at vi får gang i aktiviteterne ved større tilskud – det vil betyde at der
kommer flere deltagere.
Formand Lars Jacobsen fortæller, at vi faktisk har prøvet at give tilskud til lokalt afholdt
mesterskab. BK Keglerne varetog interessen for alle de gamle KBU klubber, ved at søge
om tilskud til ØST mesterskabet. Her blev der ydet et tilskud på 100 kr. pr spiller til at
reducere startgebyret. Dette har betydet, at der helt sikker var flere deltagere end der
elles ville have været.
Lars er i tvivl om hvordan det vil være med aktiviteter i Jylland – men det må komme an
på en prøve. Det er dog ikke bestyrelsen der skal være tovholder, men en person fra en
klub som er medlem af Uddelingsfonden.
Vores formål er at yde tilskud, hvis det bliver ansøgt til alle medlemmer i en bestemt
målgruppe.
Lars Klokkedal, Ellipsen spørger om det så er medlemmer der kan søge i stedet for
klubberne.
Formand Lars Jacobsen giver udtryk for, at alle skal have en mulighed, men det skal være
en klub der tager ansvar for ansøgningen.
Lars Klokkedal, Ellipsen mener ikke at det kommer til at ske, hvis det er en klub.
Formand Lars Jacobsen giver udtryk for, at der skal være en tovholder ved en ansøgning.
Kasserer Leif Makholm slår fast, at vi kun udbetaler penge til klubber og deres
medlemmer.
Dirigenten konstaterer herefter, at der ikke er andre spørgsmål.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
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Kasserer Leif Makholm orienterede om regnskabet som er udsendt til alle de gamle KBU
klubber. Regnskabet viser, at der i 2017 er brugt i alt kr. 33.000 på tilskud
o

o
o
o
o
o

Tilskud til træneruddannelse (50 %) til træneruddannelse 1 og træneruddannelse
2. Der yders ikke tilskud til træneruddannelse 3, da denne uddannelse er forbeholdt
eliten.
Tilskud til ØST MIX (i alt for 75 deltagere)
Tilskud til fællestransport til ungdomsstævner i Jylland (i alt 3 stævner), hvor de
unge mennesker selv betaler halvdelen af udgiften
Administration (herunder udgift til hjemmesiden)
Bankudgifter viser en negativ rente.
En indtægt på aktieudbytte (udbetalt for første gang i mange år)

Det samlende underskud har således været på kr. 29.000
Her i foråret 2018 er der på nuværende tidspunkt bevilget følgende:
o
o

Tilskud til træneruddannelse
Tilskud til ØST single/double (i alt kr. 12.900)

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.
Martin Guldager, BK Keglerne kommer med en generel bemærkning til alle, at man skal
være påpasselig med at lægge underskrevne dokumenter (regnskab og referater) op på
en hjemmeside – det kan blive misbrugt.
Bent Faurschou, Smut 79 undrer sig over, at der kun møder ”2 ludere og en lommetyv”
frem. Opfordrer til, at klubberne modtager kr. 500,00 for at komme.
Kasserer Leif Makholm foreslår måske et let traktement ved generalforsamlingen.
Martin Guldager, BK Keglerne kan kun atter konstatere, at det er svært at aktivere folk.
Kasserer Leif Makholm fortæller, at han har fået en henvendelse om en klub der ønsker
tilskud til et stævne i påsken. De er blevet informeret om, at vi behandler ansøgninger
løbende, så de skal bare fremsende en ansøgning med et budget når de har mere styr på,
hvilket slags stævne de vil afholde.
Martin Guldager, BK Keglerne mener at mange aktiviteter ikke bliver til noget, fordi det er
svært at finde ledige weekender i aktivitetskalenderen (vi må ikke ramme internationale
stævner).
Kasserer Leif Makholm mener ikke, at der skal tages hensyn til internationale stævner,
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vores aktiviteter er primært rettet mod bredden.
Martin Guldager, BK Keglerne informerer om en fond som det er muligt for klubber i
World Cup Hallen at søge – vedtægter ligger på hallens hjemmeside.
Formand Lars Jacobsen takker dirigenten og alle der var mødt frem.
Referent: Bente Makholm, Sekretær KBU
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