
Divisionsforeningen Strike  
  
 

 

Referat fra Årsmøde afholdt i World Cup Hallen. 
 
Dato: lørdag den 25. januar 2019  

Møde deltagere: Ole Stampe, Trekanten 
  Gert Nielsen, BK Sisu 
  Brian Telander, BK Center 
  Palle, Sydjysk Bowlingteam  
  Stig Agerbo, S.A.S 
Dagsorden 
 
 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 
 
Ole blev valgt som dirigent  
Der blev ikke valgt stemmetællere  
 

2. Beretning  
 
Ole gav en mundtlig beretning, hvor etableringen af foreningen blev 
beskrevet. 
 
Ole nævnte også det første møde, som vi var inviteret til i landsudvalget, 
og Ole så frem til de kommende møder, så vi kan fremlægge klubbernes 
ønsker.  
 

3. Årsrapport  
Der er ingen økonomi pt. – derfor intet regnskab.  
 

4. Budget  
 
Der blev ikke fremlagt noget egentlig budget, men mødedeltagerne 
Mente, at kr. 5.000 årligt burde dække udgifter til kørsel med mere. Det 
betyder, at kontingentet er kr. 500,- pr. klub.  
 

  



Divisionsforeningen Strike  
  

 
5. Indkomne forslag  

 

Der var stillet 3 forslag.  
 
1. navnet på foreningen ændres til Divisionsforeningen Strike.  
 
Begrundelse, det er IKKE en spillerforening. Forslag vedtaget.  
 
2. Forslag til ændring af  § 9 i vedtægterne. 
 
Nuværende tekst : 
 
§ 9. Valg af repræsentanter til DBwF’s repræsentantskab 
Bestyrelsen i Divisionsforeningen Bowling skal hvert år udpege 7 repræsentanter, der sammen med 
formanden skal repræsentere Divisionsforeningen på DBwF´s Repræsentantskabsmøde. Alle 
medlemsklubber må indsende emner til denne udpegning. 

Bestyrelsen skal offentliggøre listen af repræsentanter senest 4 dage inden repræsentantskabsmødet. 

 
Foreslås ændret til:  
 
§ 9. Valg af repræsentanter til DBwF’s repræsentantskab 
Bestyrelsen i Divisionsforeningen Bowling skal hvert år udpege 7 repræsentanter, der sammen med 
formanden skal repræsentere Divisionsforeningen på DBwF´s Repræsentantskabsmøde. Alle 
medlemsklubber må indsende emner til denne udpegning. Der skal til enhver tid sidde et medlem fra ØST, 
samt et medlem fra VEST.  

Bestyrelsen skal offentliggøre listen af repræsentanter senest 4 dage inden repræsentantskabsmødet. 
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3 Ændring af § 8 Årsmødet 
 
Andet afsnit 
 
Hver medlemsklub kan lade sig repræsentere med indtil to repræsentanter. Hver medlemsklub 
råder imidlertid udelukkende over én stemme pr. hold i Ligaen og 1. division. 

Forslås ændres til  
 
Hver medlemsklub kan lade sig repræsentere med indtil to repræsentanter. Hver medlemsklub 
råder imidlertid udelukkende over én stemme. 

Forslag vedtaget 

 

6. Valg af formand  
 

Ole Stampe blev foreslået til foreningens første formand – og valgt.  
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Brian Telander blev valgt som kasserer 
Gert Nielsen blev valgt som bestyrelsesmedlem  

 
8. Valg af revisor 

 
Vacant  

 
9. Valg af repræsentanter til DT udvalg 

 
Ole Stampe og Gert Nielsen 
 

10. Fastsættelse af mødested/område for næste årsmøde 
 
Der blev drøftet, hvornår det var bedst at afholde mødet. Der var enighed om, at man ikke 
skulle for langt frem med dette møde, og det blev derfor vedtaget, at årsmødet afholdes i 
forbindelse med DM Trio.  
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11. Eventuelt 
 

Stig Agerbo fremkom med spørgsmål om, hvorfor det kun var Ligaen, der kan vælge deres egne profiler. 
I S.A.S havde man det problem, at de der spiller på deres 2. hold ikke vil være forberedt på ligaprofiler, 
derfor kan det være interessant, at også andre klubber end liga klubber kan vælge olieprofil.  
 
Emnet vil blive drøftet på et senere tidspunkt.  
 
Der var modtaget en mail fra DBwF omkring Champions League i Holland. Klubberne var enige om, det 
var en god ide.  
 
Der blev drøftet, at der skulle laves en medlemsgruppe på FB, hvor KUN medlemsklubber havde 
adgang. Palle fra Sydjysk ville lige tale med én om at få sat den i søen.  
 
 

 
  
Herefter takker Ole af for god ro og orden, og mødet sluttede.  
 
   

 


