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Referat fra ESBC Danmark Generalforsamling 2017 

Lørdag den 1. oktober 2017, kl. 13:00 

Glostrup Bowling Center 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning, herunder stævnet i Dublin 2017 

3. Kassererens beretning 

herunder aflæggelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse 

- Kasserer (Børge Keller) genopstiller 

- Bestyrelsesmedlem (Lise Mollerup Sørensen) genopstiller 

- Bestyrelsessuppleant 1 år (Finn Leif Christensen) genopstiller 

7. Valg af: 

- Bilagskontrollant (Liselotte Dahl) genopstiller 

- Bilagskontrollantsuppleant 1 år (Jette Olesen) genopstiller 

8. EM Stævne 2018 i Wien, Østrig 

9. Eventuelt 

 

 

Referat: 

Formand Lars Klokkedal byder velkommen til årets generalforsamling kl. 15:09. Lars beder 

medlemmerne om at rejse sig og præsentere sig ved indlæg (af hensyn til referenten). 

Medlemmerne bedes desuden sætte telefonen på lydløs.  

 

Ad. 1 Bestyrelsen foreslår herefter Preben Dahl som dirigent, og Preben bliver valgt. 

Preben Dahl takker for valget, og fortæller at indkaldelsen ifølge lovene skal udsendes 

skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Preben har selv modtaget indkaldelsen den 9/9 2017, 

og generalforsamlingen må derfor erklæres for lovligt indkaldt.  

 

Dirigenten oplyser, at bestyrelsen foreslår Tine Bune og Bertil Tudse som stemmetællere 

– og begge blev valgt. 

Dirigenten har desuden en rettelse til nummereringen af dagsordenen, da punktet EM 

Stævne 2018 fejlagtigt er placeret som et underpunkt til valg. 
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Herefter kan dirigenten konstatere, at der i alt er repræsenteret 57 mandater: 

• Fremmødte 51 medlemmer 

• Afleveret 6 fuldmagter 

 

Ad 2 Lars Klokkedal aflægger bestyrelsens beretning: 

 

Bestyrelsens beretning 2017  

Europamesterskaberne i Dublin blev et godt stævne for Danmark. Vi fik hele 5 

medaljer med hjem, heraf igen i år en guldmedalje. 

o Guldmedaljen / Europamesterskabet blev vundet i herrernes trio af: 

▪ Michael Wittendorff – Enghaven 

▪ Kent Wigman – Brasilia 

▪ Robert Mathiasen – Ellipsen. 

o Det blev til en sølvmedalje til i Dame Single Aldersgruppe A  

▪ Tine Bune - BK Center 

o Det blev til 3 bronzemedaljer  

▪ Michael Wittendorff - Enghaven (All Event) 

▪ John Guldbæk - LBC (Masters) 

▪ Michael Wittendorff – Enghaven (Herre Single aldersgruppe A) 

 

Et stort tillykke til de dygtige bowlere.  

 

Jo vi kan godt i ESBC Danmark. Det er ikke kun de finske deltagere, der løber 

med medaljerne ved årets EM. Også andre danske deltagere opnåede pæne 

resultater uden at det rakte til medaljer, og de kan også se tilbage på stævnet i 

Irland med tilfredshed.  

 

Så bestyrelsen ser med fortrøstning frem til næste års EM i Wien med troen og 

håbet på, at det vil blive alle gode gange 3 i træk med hensyn til 

Europamesterskaber til Danmark.  

 

Så er det blevet tid til at hædre og overrække de 2 vandrepokaler til den dame 

og den herre, som i Dublin væltede flest kegler i de indledende 18 serier. 

o Vinder hos damerne blev Tine Bune - BK Center  

o Vinder hos herrerne blev Michael Wittendorff - Enghaven  

Jeg vil bede de 2 dygtige bowlere om at komme her op og få overrakt de 2 

vandrepokaler fra ESBC Danmark.  
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Stævnet i Irland blev som så mange af de tidligere afholdte stævner, en blanding 

af gode og mindre gode tilrettelæggelser fra arrangørernes side.  

 

Spillet i de forskellige bowlinghaller forløb tilfredsstillende med få spillestop. 

Banefejl med mere kan ikke undgås ved så stort et stævne, men dem var der 

ikke flere af end, der måtte forventes. Nogle spillere gav udtryk for, at det 

forstyrrede dem, at der i flere af bowlinghallerne var morskabsfaciliteter i form af 

legeland for børn og forskellige former for underholdningsmaskiner. Dertil er der 

vel blot at sige, at vi alle ved, at det kan være vanskeligt at få økonomien til at 

hænge sammen i bowling hallerne, så derfor er alternative indtægtskilder 

nødvendige.  

 

Det var jo 1. gang Masters blev afviklet efter det forslag, vi fik vedtaget sidste år. 

Afviklingen forløb uden problemer, og den var som vi havde påpeget meget mere 

publikumsvenlig og spændende end den tidligere måde at afvikle Masters på.  

 

Under stævnet blev der indgivet en protest fra vor side angående lysforholdene i 

en af bowling hallerne som generede den pågældende spiller. Protesten blev ikke 

godkendt, men forløbet i forbindelse med indgivelse af protesten viste, at den 

procedure der er på området, eller måske mangel på samme, ikke er 

tilfredsstillende, og vi vil inden næste ESBC møde rette henvendelse til Præsidiet 

med henblik på, at få ændret proceduren for, hvorledes en spiller skal forholde 

sig, hvis vedkommende ønsker at indgive en protest over baneforholdene.  

 

Captains meeting var til gengæld ikke noget at skrive hjem om. Mødet blev holdt 

i Dublin City University, i et lokale som et auditorium hvilket betød, at deltagerne 

sad med ryggen til hinanden. Da der ikke var nogen mikrofon, bevirkede det, at 

det var meget svært at høre, hvad der blev sagt. En anmodning om at få de 

stillede spørgsmål gentaget af ordstyren blev ikke opfyldt tilfredsstillende, så 

resultatet blev, at vi stort set ikke fik noget ud af mødet, da vi ikke hørte 

halvdelen af det, der blev snakket om.  

 

Ved åbningsceremonien i The Helix, Dublin City University, blev der efter den 

officielle åbning med indlagt underholdning i form af dans, sang og musik, 

serveret mad og drikke som stående buffet.  

 

Dannebrog blev ved åbningshøjtideligheden på fornemste vis ført ind af Henning 

Bjerregaard. Fanebærer i forbindelse med medaljeoverrækkelserne til vore 

medaljetagere blev ligeledes fornemt udført af Bjarne Elsborg.  

 

Velkomst og informationsmødet forløb ikke tilfredsstillende. Det var der flere 

årsager til, men de væsentligste var, at vi ikke havde et velegnet lokale, samt at 

de oplysninger vi havde fået om hjemtransport fra Åbningsceremonien ikke 

passede, hvilket gjorde det vanskeligt for tidspunktet for mødets start.  
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Det er ikke første og nok heller ikke sidste gang, vi løber ind i noget tilsvarende, 

hvilket har fået bestyrelsen til at overveje at undlade at holde et 

informationsmøde, og så i stedet for i informationsmappen at anføre de ting af 

betydning, der er oplyst på Captains Meeting. 

 

ESBC mødet om mandagen blev ligeledes afholdt i DCU, dog heldigvis i et mere 

egnet lokale end ved Captains Meeting. På mødet skulle der vælges en ny 

præsident for ESBC Europa, da Paul Douw fra Holland ikke genopstillede på 

grund af sygdom.  

 

Vi havde fra ESBC Danmark foreslået Martin Guldager, som havde tilkendegivet, 

at han gerne ville afløse Paul Douw som ESBC-præsident, og Martins kandidatur 

tillige med hans CV blev fremsendt allerede i marts måned.  

 

Det skal i denne forbindelse tilføjes, at Martin var gjort bekendt med, at hvis han 

blev valgt, så ville hele den siddende bestyrelse i ESBC Europa træde tilbage.  

 

Dette bevirkede, at Martin besluttede, at trække sit kandidatur.  

 

Lia Fievert fra Holland, den nuværende sekretær, blev herefter valgt som ny 

præsident for ESBC uden modkandidat. og præsidiets kandidat Florian Fister fra 

Tyskland blev ny sekretær.  

 

Vi havde fremsendt et forslag til mødet gående ud på, at den det beløb i Entry 

Fee - deltagergebyret - som går til ESBC på 10 € skulle nedsættes til 7 €, da vi 

mener, dette beløb er tilstrækkeligt til at dække de omkostninger, gebyret er 

beregnet til. Præsidiet kom med et forslag om nedsættelse til 9 €, og dette 

forslag blev vedtaget.  

 

Afslutnings banquetten og afslutnings ceremonien blev holdt på Citywest Hotel. 

Efter spisningen var der mulighed at danse for dem der havde lyst til det.  

 

Vores hotel i Dublin, Green Isle Hotel, lå et godt stykke vej uden for selve Dublin. 

Der var gode direkte busforbindelser til centrum, så det var ikke det store 

problem at komme på sightseeing i selve Dublin. Ca. 20 minutters gang fra 

hotellet lå der en lille landsby med blandt andet nogle hyggelige pubber og et par 

spisesteder samt forretninger. Bestyrelsen synes at hotellet var godt med pæne 

og funktionelle værelser. Der var opholdsfaciliteter, restaurant for ikke at nævne 

en dejlig stor bar, som blev besøgt flittigt af deltagerne. På trods af den store 

søgning, så lykkedes det stort set at holde trit med efterspørgslen på øl.  

 

Bustransporten fra hotellet til bowlinghallerne var lidt anstrengt og tog lang tid. 

Vi ved af erfaring fra EM 2016 i København, at der skal beregnes tid til eventuelle 
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forsinkelser som følge af trafikforhold. Men i Dublin forekom det som om, at 

denne ekstratid var noget overdimensioneret. Det bevirkede desværre lange 

ventetider ved de øvrige hoteller, for at afhentningstidspunkterne på de 

forskellige hoteller kunne overholdes. Og så gjorde det heller ikke transporttiden 

mindre, at vi for næsten alle bowlinghallers vedkommende var det første hotel, 

der blev afhentet spillere fra.  

 

Næste års Europamesterskab afholdes i Wien, og det vil Lise fortælle mere om 

senere på mødet. I 2019 skal vi igen til Bologna, i 2020 er Berlin værtsby og i 

2021 afholdes mesterskaberne i Norrköping i Sverige.  

 

Medlemstallet i ESBC Danmark er stabilt. Vi er 166 medlemmer fordelt med 44 

vest for Storebælt og 122 øst for Storebælt. Nye medlemmer er yderst velkomne, 

så se jer omkring og få nogle af jeres bowling kammerater til at melde sig ind i 

ESBC.  

 

I årets løb er der afholdt et antal møder på skift hos bestyrelsesmedlemmerne og 

suppleanten, for at tilrettelægge og aftale de tiltag og arbejdsopgaver der er 

nødvendige, for at få bestyrelsen til at kunne udføre sine opgaver. Jeg vil gerne 

takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanten for det udførte 

arbejde.  

 

Det var bestyrelsens årsberetning 2017 som herved overgives til 

generalforsamlingen. 

 
Martin Guldager kommenterer den protest som kort blev berørt i bestyrelsens beretning. 
Martin havde selv æren af at indgive protesten. Protesten blev afvist fordi spilleren havde 

spillet videre. Det vil sige, at hvis man indgiver en protest, så må man ikke spille videre – 
ellers bliver den afvist. Martin opfordrer bestyrelsen til at forsøge at ændre på denne 
procedure. Martin fortæller videre, at han var så heldig at få lov til at deltage i den årlige 
generalforsamling, men undrede sig over at 26 lande uden kommentarer vælger en ny 

sekretær der er yngre end aldersgrænsen for at deltage i stævnet. Den nye sekretær, 
som er fra Tyskland, fik igennem, at det kommende stævne i Tyskland afholdes i uge 25 i 
stedet for som normalt i uge 26. Martin mener at det er vigtigt, at alle er bekendt med 
dette.  

 
Lars Klokkedal er enig i Martins kommentar omkring behandlingen af den protest som 
blev afgivet. Det er håbløst at man skal stoppe med at spille – med risiko for, at protesten 
bliver afvist. Lars giver udtryk for, at bestyrelsen vil arbejde for at få dette ændret. Lars 

fortæller videre, at der ligeledes er praktiske problemer med indgivelse af en protest, da 
det teoretisk er et bestyrelsesmedlem af ESBC Danmark der skal indgive protesten og ikke 
spilleren. Det bør være muligt, at en spiller henvende sig til dommeren og indgiver en 

protest. I den aktuelle sag fra Dublin havde dommeren ikke registreret hændelsen.  
 
Lise Mollerup Sørensen supplerer med, at det aldrig før er sket, at en yngre person stiller 
op til en bestyrelsespost.  
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Martin Guldager er enig, men mener at det skal stå beskrevet. Der skal desuden ikke 
stemmes, hvis der ikke er modkandidater (det står klart i lovene).  

 
Willy Petersen fortæller, at han også blev generet af lyset (kernen i den danske protest). 
Vil i den forbindelse gerne vide hvornår hallerne bliver godkendt forud for et stævne – 

mener at en godkendelse skal gentages umiddelbart inden stævnet. Problemet med lyset 
ramte ikke alle, men kun spillere på den pågældende bane.  
 
Lise Mollerup Sørensen fortæller, at banerne bliver godkendt i april måned året før 

stævnet skal afholdes. Det er normalt Pini Hershkovitz der skal godkende banerne, men 
på grund af et dødsfald i familien var han ikke til stede ved godkendelsen. Der var en ikke 
navngiven person som godkendte banerne i januar inden årets stævne. 
 

Sylvia Krasznai undrer sig over, at der bliver valgt en ny sekretær der ikke er fyldt 50 år – 
mener ikke at det er OK (også selv om han har noget med bowling at gøre). Mener det er 
en fejl i vores love som tillader dette. 
 
Jørgen Frederiksen spørger ind til, hvordan det kan lade sig gøre, at Tyskland kan ændre 
hvilken uge stævnet skal afholdes, når Finland for et par år siden ikke kunne få lov til at 
flytte stævnet en uge frem (også til uge 25).  

 
Lise Mollerup Sørensen bekræfter, at både Sverige og Finland tidligere har søgt om at 
flytte stævnet fra uge 26 til uge 25, men begge gange fået afslag. Det står dog i reglerne, 
at stævnet kan flyttes en uge den ene eller den anden vej. Den nye sekretær har muligvis 

haft en finger med i denne flytning. Der er ikke en officiel begrundelse for, at Sverige og 
Finland ikke fik lov til at flytte stævnet da de ønskede det.  
 
Martin Guldager fortæller, at den nye sekretær (Florian Fister) er kasserer for det tyske 

bowlingforbund, og har ikke noget med ESBC Tyskland at gøre (det forlyder at der ikke er 
det bedste samarbejde mellem de to organisationer). Florian Fister meldte ud til 
generalforsamlingen, at man kunne vælge uge 25 eller man kunne vælge et helt andet 
sted.   

 
Lise Mollerup Sørensen tilføjer, at der ikke blev afholdt en afstemning – men at landene 
accepterede uden indvendinger. 

  
Lars Klokkedal supplerer med, at det har været nødvendigt at ændre den oprindelige 
rækkefølge, fordi Israel meldte fra i 2019 (den nye bowlinghal bliver ikke færdig).  
Hverken Østrig eller Tyskland var interesseret i at ændre året for, hvornår de skal være 

værtsland. Italien overtager derfor stævnet i 2019, og Israel byder herefter ind på 2022. 
Fra Florian Fister var det et ultimatum, at stævnet i Tyskland blev afholdt i uge 25. Lars 
håber ikke at det bliver styringsformen fremover. 
 

Ifølge Lise Mollerup Sørensen, så har Marett Schiller (som har stået for ESBC Tyskland i 
mange år) givet udtryk for, at hvis Florian Fister bliver valgt ind i bestyrelsen, så er hun 
færdig med at gøre noget for ESBC Tyskland.   
 

Martin Guldager har forstået, at det i Tyskland 2020 vil være en privat aktør der afholder 
stævnet. Dette må åbne op for den mulighed, at der kan være en privat aktør i Danmark 
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som tilbyder at afholde stævnet. Det vil sige, at det er en privat aktør der scorer et 
eventuelt overskud i stedet for ESBC Danmark. 
 

Lars Klokkedal svarer, at der i vedtægterne står, at det er ESBC Danmark der arrangerer 
stævner i Danmark sammen med præsidiet. 
 

Niels Christian Andersen undrer sig over, hvorfor man ikke generelt vælger at afholde 
stævnet i uge 25. Det vil give billigere rejseomkostninger når stævnet ikke falder i 
skolesommerferien. 
 

Lars Klokkedal svarer, at vi ikke ved hvornår skolesommerferien falder i andre lande, og 
det er ikke noget vi kan bestemme, men ifølge vedtægterne kan stævnet flyttes en uge 
frem eller tilbage i forhold til uge 26. 
 

Liselotte Dahl mener, at hvis et land kan flytte stævnet, så vil andre lande også kunne 
flytte stævnet en uge frem. 
 
Beretningen bliver herefter godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

Svend Erik Larsen beder om, at man kan tage generalforsamlingens punkt 8 inden de 

øvrige punkter – så de kan nå den færge hjem som de har bestilt pladsbillet til. De har 

forsøgt at ændre billetten, men det vil blive for dyrt.  

 

Dirigenten godkender en ændring af rækkefølgen på dagsordenens punkter. Det vil sige, 

at punkt 8 tages nu, hvorefter dagsordenen fortsætter fra punkt 3.  

 

Ad 8 Lise Mollerup Sørensen fortæller om næste års tur til Wien, Østrig, hvor der i forvejen er 

udsendt et brev med diverse informationer.  

 

Der foreligger ingen officiel information om fly og hoteller, men bestyrelsen anbefaler at 

alle danske deltagere bor samlet på Hotel Wimberger, som ligger centralt i forhold til de 4 

bowlinghaller som vi skal spille i. Det er stadig muligt at booke hotellet direkte via 

hotellets hjemmeside. 

 

Lise fortæller videre, at ESBC Østrig (Christian Körber) ikke mener, at det haster med at 

skaffe priser på overnatning. Lise er bange for, at aftalerne med hoteller ikke er på plads. 

Mener at deltagere fra Danmark selv skal gå ind og booke deres hotel, hvor man kan 

afbestille indtil 3 dage før ankomsten. Penge skal først betales når man er der. Hotel 

Wimberger er et officielt hotel, og der skal derfor køre bus fra hotellet til bowlinghallerne.  

 

Lise informerer om, at det ikke er muligt at få et gruppefly eller sportsrejse som vi kan 

med SAS. I 2010 fik vi en aftale igennem med Austrian Airlines, men det er ikke muligt i 

dag. Prisen for en flybillet ligger mellem kr. 2.500 og kr. 4.000 og det er uden ekstra 

bagage. Ekstra bagage (25 kg) vil koste 50 euro hver vej.  Lise beklager, men bestyrelsen 
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kan ikke gøre noget. Lise informerer om, at en parkeringsplads på hotellet vil koste 19 

euro pr. nat.  

 

Flemming Griesé fortæller, at han har booket på Hotel Wimberger til kr. 4.400 (uden 

mulighed for at afbestille). Fortæller at han ikke fik penge tilbage i Dublin da Einer Jensen 

meldte afbud.  

 

Lise Mollerup Sørensen gør opmærksom på, at det er et valg om man bestiller med 

afbestilling og/eller morgenmad. Husk der skal bestilles en ekstra dag – fra lørdag den 

23/6 til søndag den 1/7. 

 

Lars Klokkedal supplerer med, at der er mange der har en rejseforsikring, og anbefaler 

derfor tjekke hvad denne dækker. Det er ærgerligt at betale dobbelt, men hvis stævnet 

bliver aflyst, så gælder egen forsikring ikke. Ved priser på hotellet kan mange ting vælges 

fra eller til. Betal nu eller dernede, morgenmad eller ej, værelse mod gaden eller gården. 

Alt koster noget. Morgenmad på hotellet koster 22 euro pr. dag og den er god. 

 

Rudi Larsen fortæller at de afbestilte kort tid inden de skulle afsted til Dublin, og det 

kostede ikke en krone. 

 

Allan Kehlet informerer om, at han skulle give 12 euro pr dag for morgenmad, da han 

bestilte via hjemmesiden. 

 

Martin Guldager opfatter at bestyrelsen anbefaler, at vi booker selv, og vil gerne have det 

bekræftet. Mener at dette kan give bagslag. Vil nødig afholde et stævne om 4-5 år, hvis vi 

ikke får hotelbookinger med. 

 

Lise Mollerup Sørensen har den holdning, at når vi ikke kan få priserne fra ESBC Østrig, så 

er de selv ude om det – de beder selv om det. 

 

Martin Guldager mener ikke at det er heldigt med en anbefaling om, at vi skal bestille 

hotel uden om værtslandet. 

 

Bjarne Elsborg mener bare, at vi i referatet skal skrive, at bestyrelsen anbefaler 

Wimberger. 

 

Lars Klokkedal giver udtryk for, at det ikke betyder noget, at bestyrelsen anbefaler at man 

booker direkte uden om værtslandet.. 

 

Jan Schou Christiansen giver udtryk for, at når vi ikke har fået et tilbud, så må vi selv tage 

action. Tror ikke, at det danner præcedens – det kommer der ikke noget ud af. 

 

Steen Eriksen spørger ind til, om der kommer en udflugt. 
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Lise Mollerup Sørensen fortæller, at det er der ikke taget stilling til.  

 

Hanne Tholstrup mener at et fællesarrangement en aften er OK, men ikke en hel dag. 

 

Helle Hansen fortæller at hun er ung og derfor kun har været med 2 gange. I Bologna var 

der en heldagstur og den var hyggelig, og det samme kunne ske i Østrig. Mener at det 

skal være åbent. 

 

Svend Erik Larsen takker fordi vi tog punktet om EM 2018 før de øvrige punkter på 

dagsordenen. 

 

Ad 3 Kasserer Børge Keller gennemgår det reviderede regnskab. 

 

Indtægter og udgifter ligger nogenlunde som de plejer. Portoudgiften er næsten væk, da 

alt sendes ud via e-mail. Der afholdes kun et meget begrænset antal bestyrelsesmøder. 

 

Der er en stor post på indkøb af spilletrøjer. Børge forklarer denne post med, at vi havde 

en leverandør som vi sendte en ordre til – men vi hørte ikke noget. Vi tog derfor kontakt 

til en anden leverandør og det endte med 2 leverancer. Vi har derfor meget tøj på lager. 

Tøj udgår – og vi kan ikke efterfølgende bestille mere, og nu trækker vi dette yderligere. 

Regnskabet bliver herefter godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

Ad. 4 Børge Keller foreslår uændret kontingent (kr. 125,00) – hvilket der ikke er indvendinger 

imod.  

 

Ad 5 Dirigenten konstaterer, at vi er nået til punkt 5, hvor der ikke er modtaget forslag. 

 

Ad 6 Valg til bestyrelsen: 

Børge Keller genopstiller som kasserer – og blev valgt uden modkandidater 

Lise Mollerup Sørensen genopstiller som bestyrelsesmedlem – og blev valgt uden 

modkandidater 

Finn Leif Christensen genopstiller som suppleant til bestyrelsen – og blev valgt uden 

modkandidater 

 

Ad 7 Liselotte Dahl blev genvalgt som bilagskontrollant, 

Jette Olesen blev genvalgt som bilagskontrollantsuppleant. 
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Ad 8 Dette punkt er diskuteret tidligere (mellem punkt 2 og punkt 3) 

 

Ad 9 Dirigenten gør nu opmærksom på, at vi er nået til ”Punkt 9 Eventuelt”. Under dette punkt 

kan der ikke besluttes noget og ordet er frit. 

 

Jørgen Frederiksen spørger ind til, om vi er ude i noget genbrug – han vil gerne ud og se 

nye byer.  

 

Lars Klokkedal svarere, at ESBC Danmark ikke har indflydelse på hvilken by som stævnet 

afholdes i. Erfaring er også en væsentlig del ved afholdelse af et stævne.  

 

Lise Mollerup Sørensen fortæller, at der ved generalforsamlingen i København var tale om 

Schweitz, men det blev ikke til noget. De kunne kun have 500 deltagere og det er ikke 

nok. 

 

Dirigenten tænker om man kan forestille sig, at der er to, der slår sig sammen. 

 

Jørgen Frederiksen undrer sig over, hvordan Irland med så få deltagere kan få det til at 

løbe rundt. 

 

Willy Petersen spørger ind til hvad kriteriet er for at blive optaget som land – tænker på 

Catalonien? 

 

Lise Mollerup Sørensen fortæller, at ESBC har de samme regler som World Bowling og 

ETBF – det vil sige, at vi går efter den samme inddeling. 

 

Niels Christian Andersen mener at bestyrelsen var flink ved Dublin og deres bustransport.  

Det tog hele dagen at komme ud at bowle. Vi skal være ærlige, når vi evaluerer. 

 

Lars Klokkedal er enig i, at det var under al kritik, men at han formulerede det som han 

gjorde. Når vi ser fremad, så håber Lars at Bologna har taget ved lære af sidste gang 

(den dårlige åbning). 

 

Lise Mollerup Sørensen gør opmærksom på, at alle skal være meget opmærksomme på 

deres spilletider – hvis man spiller den seneste start, så skal man ikke spille første start. 

 

Hanne Tholstrup funderer over, at hvis vi skal til Schweitz – hvem må så ikke komme 

med? 

 

Lise Mollerup Sørensen fortæller at Holland (som sidder på bestyrelsesposterne) havde 

sagt JA til et stævne, men meldte fra fordi de alligevel ikke kunne afholde det.  
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Martin Guldager har en kommentar til Irland, som blev taget på sengen. De var kun 6 

mennesker der deltog frivilligt. Alle andre blev betalt. Når stævnet er færdigt, så bliver 

landene altid rost, og ingen fortæller hvad der kunne være gjort bedre.  

Skal vi i Bologna atter til åbning på en fodboldbane og vil der atter være hunde i 

bowlinghallen 

Man brokker sig, men der går ikke information tilbage til arrangørerne. 

 

Dirigenten forstår, at der er noget for bestyrelsen at arbejde videre på. 

 

Flemming Griesé fortæller om en episode fra Dublin, hvor han ikke fik noget at vide om at 

hans spilletid blev ændret. Han bad uden held vores egen bestyrelse om hjælp. 

 

Der var ingen kommentarer til denne episode, og dirigenten konstaterer, at bestyrelsen 

tager det til efterretning. 

 

Lars Klokkedal takker dirigenten med en flaske, fordi han har ledet os gennem 

generalforsamlingen. 

 

Lars Klokkedal indskyder desuden, at der vil kommen et tilsvarende tilskud til næste år på 

kr. 300 pr. person.  

 

TAK fordi I kom, og kom godt hjem 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 16:25 

 

 

 
Referent: Bente Makholm (30-10-2017) 

 


