Referat fra ESBC Generalforsamling 2014
Lørdag den 1. november 2014, kl. 11:00
World Cup Hallen, Rødovre
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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Kassererens beretning
herunder aflæggelse af regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
- Formand (Lars Klokkedal) genopstiller
- Sekretær (Birgit Arnét) genopstiller
- Bestyrelsesmedlem (Bente Makholm) genopstiller
- Bestyrelsessuppleant (Jes Jakobsen) genopstiller
Valg af:
- Bilagskontrollant (Preben Seerup) genopstiller
- Bilagskontrollantsuppleant 1 år (Jette Olesen) genopstiller
EM Stævne 2015 i Bologna, Italien
Eventuelt

Referat:
Formand Lars Klokkedal byder velkommen til årets generalforsamling, og kommer med nogle
praktiske bemærkninger om, at man af hensyn til referenten skal præsentere sig inden et indlæg,
samt at mobiltelefoner skal slukkes.

Ad. 1

Bestyrelsen foreslår herefter Martin Guldager som dirigent, og Martin bliver valgt.
Martin Guldager takker for valget, og fortæller at han har modtaget indkaldelsen den 7.
oktober, og derfor kan konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.
Ifølge lovene skal generalforsamlingen afholdes i forbindelse med DM eller i forbindelse
med et ESBC stævne – og da der i dag afholdes et ESBC stævne, så er dette er også
overholdt.

Ad 2

Lars Klokkedal aflægger bestyrelsens beretning:

Årets EM stævne i Helsingfors var efter bestyrelsens opfattelse vel tilrettelagt og godt
udført af de finske værter.
Stævnet havde deltagelse af omkring 860 spillere og gæster heraf 48 danske.
Der var meget få problemer med spillet. Transporten mellem hotellet og de 2
bowlinghaller forløb uden problemer. Bus til tiden og ingen problemer med
kapaciteten. Stort set alle deltagende lande var indkvarteret på hotel Scandic Grand
Marina centralt beliggende i City med kort gå afstand til sightseeing, forretninger samt
restauranter. Et godt hotel med fine værelser stort og funktionelt opholdsområde, en
dejlig restaurant, hvor en omfattende og velsmagende morgenbuffet ventede
gæsterne og ikke mindst en hyggelig bar, der af mange blev flittigt besøgt.
Åbningsceremonien fandt sted i lokaler lige over for hotellet. Man startede med en
drink og fortsatte derefter i en tilstødende stor sal med den egentlige åbningsceremoni.
Afslutningsbanquetten fandt ligeledes sted i den samme bygning lige overfor hotellet,
så det var nemt at komme tilbage til hotellet uden at skulle bruge transport, blot en
kort spadseretur lige over gaden, så var man hjemme. Arrangementet var udmærket.
God mad og rigeligt med drikkevarer. Det havde dog været bedre, hvis der havde
været mulighed for, at dans og musik havde været i det samme lokale, som middagen
fandt sted. Det var ikke muligt på grund af den store deltagelse, og det bevirkede nok,
at der ikke var så stor danseaktivitet, som der ellers ville have været.
I løbet af ugen afholdt ESBC Danmark et aftenarrangement på en restaurant i City i
gå-afstand fra hotellet. Stor deltagelse, god forplejning, hyggelig stemning. Vi håber og
tror, at deltagerne havde en hyggelig aften.
Åh ja jeg havde nær glemt bowlingspillet. Heller ikke i år var der medaljer til Danmark
eller deltagelse i Masters. Vi må være ærlige og indrømme, at vi var langt fra. Men
hvordan er det nu man siger. "Det vigtigste er ikke at vinde men at deltage".
Bestyrelsen har dog stor tiltro til, at det snart igen lykkes med at få metal med hjem til
Danmark og hvorfor ikke allerede til næste år i Bologna.
Men selv om vi ikke besatte nogle af de første pladser i turneringen, så var der jo en
mandlig og en kvindelig spiller, der gjorde det bedre end de øvrige danskere. Så vi er
selvfølgelig også i år i stand til at hædre de to personer, der skal have overrakt
vandrepokalerne for flest væltede kegler i de indledende 18 serier. Pokalerne vil blive
overrakt senere under generalforsamlingen.
På ESBC mødet om mandagen var der stillet 3 forslag. Forslag 1 omhandlede hvor
mange stemmer et land skulle have ved afstemninger på mødet. Hidtil havde det
været således, at alle deltagende lande hver havde 1 stemme. Forslaget gik på, at det
skulle være antallet af deltagere ved det pågældende års stævne, der skulle være
afgørende for, hvor mange stemmer man havde. Dette forslag blev vedtaget.
Forslag 2 drejede sig om en udvidelse af spilletiden fra 09:00 til 24:00. Her blev det
vedtaget, at hvis det blev nødvendigt for at kunne afvikle et stævne, så kunne første

start være fra klokken 07:30 og sidste start kunne slutte klokken 00:30 Men det er kun
undtagelsesvis at spilletiden udvides. Normal spilletid er stadig 09:00 til 24:00. Men der
kan gives dispensation hvis et lands tilmelding indløber efter deadline, eller evt. til
værtsnationens spillere. Men de implicerede lande skal så skriftligt acceptere den
meget tidlige eller sene spilletid.
Forslag 3 vedrørte spilledragten. Forslaget var lige som de to andre stillet af ESBC´s
Præsidium. Det var et forslag som Danmark stemte imod og kraftigt opfordrede de
andre lande til at gøre det samme. Desværre uden resultat, da forslaget fik flertal ved
afstemningen. Vedtagelsen betyder, at det fremadrettet er sådan, at damer skal spille i
samme underdel i double og trio. Det er ikke længere tilladt f.eks. i double, at den ene
dame spiller i bukser og den anden i nederdel. Underdelen skal være ens for begge i
double og alle tre i trio. Dette gælder dog ikke for internationale teams.
Hvis man overtræder reglerne, så idømmes man ved første overtrædelse af
reglementet en bøde på 10 euro. Hvis man ikke er iført korrekt påklædning næste
gang man spiller, så diskvalificeres man fra det pågældende spil.
På mødet gjorde vi det klart at vi ikke mente, denne ændring var til gavn for spillet og
givetvis kunne føre til, at et land ikke kunne stille den double eller trio som man
ønskede på grund af de nye regler for ensartet underdel. Som sagt desværre uden
resultat.
Man kan så spørge om det betyder, at man så kan få lov at deltage på et internationalt
hold, hvis det ikke er muligt nationalt at sammensætte en double eller en trio. Det er
et godt spørgsmål, som vi hurtigst muligt vil få afklaret med ESBC´s Præsidium. Indtil
nu har muligheden for at kunne deltage på et internationalt hold kun været til stede,
hvis et land ikke kunne stille 2 spillere til en double eller 3 til en trio. Personligt tror jeg
desværre ikke, at en ændring i beklædningsreglementet afstedkommer nogen ændring
i regler for internationale hold.
På mødet blev ESBC´s formand Paul Douw genvalgt for en periode på 3 år. Der var
ingen modkandidat.
Som de fleste sikkert har hørt, så blev Danmark på mødet i Helsingfors valgt til at
afholde det 25. Europamesterskab for Seniorer i 2016 i København.
Det er vi meget glade og stolte over, og vi vil selvfølgelig gøre alt, der står i vor magt,
for at dette stævne skal blive så godt som muligt. Det er så 10 år siden at stævnet
sidst blev holdt i Danmark ligeledes i København og tredje gang i alt på dansk grund.
Første gang var i 1996 i Århus. Erfaringerne fra 2006 gør, at vi allerede på nuværende
tidspunkt er godt i gang med forberedelserne. Der er aftaler med bowlinghaller og
hoteller og også med hensyn til bustransport er vi langt fremme mod en aftale. Der er
dannet en styringsgruppe, der skal udarbejde en handlingsplan med mere, så
planlægningen og udførelsen af det nødvendige arbejde før og under stævnet bliver så
optimalt og godt som muligt. Styringsgruppen holder sit første møde senere på
måneden. Der vil jo uden tvivl blive brug for mange frivillige hjælpere, og bestyrelsen
håber og regner med at medlemmerne i stor udstrækning vil give en hjælpende hånd,
hvis de bliver anmodet derom.

Medlemstallet er desværre faldende. Der er i øjeblikket 145 medlemmer i ESBC
Danmark. Der har været en tilbagegang på omkring 10% siden sidste
generalforsamling i 2013. Den tendens til en nedgang i medlemstallet skulle vi gerne
have vendt til en fremgang. Så vi vil også i år bede jer om at udbrede kendskabet til
ESBC i jeres klubber samt tage nogle brochurer med hjem til jeres respektive
bowlinghaller.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt et antal møder og fordelt det nødvendige arbejde
blandt sig, og jeg vil gerne som formand takke den øvrige bestyrelse for det udførte
arbejde.
Det var bestyrelsens beretning, som hermed overgives til generalforsamlingen.
Finn Christensen spørger ind til det kommende EM, som skal afholdes i København i 2016.
Overvejer om man allerede nu har inddraget Grøndal Centret, eller man afventer
forhandlingerne med denne hal til efter nytår?
Lars Klokkedal fortæller, at man allerede har lavet en aftale med Grøndal Centret, men at
denne naturligvis skal genforhandles.
Sonja Nielsen spørger ind til damernes spilledragt fremover, om bukserne skal have
samme længde.
Lars Klokkedal giver udtryk for, at han ikke er enig i det som er vedtaget. Man må stille i
den underdel man vil i single, men ikke i double.
Lars mener, at det rent faktisk vil sige, at man kan betale sig til et EM. Hvis et land har 3
gode spillere, som reelt har en chance for at vinde TRIO, så kan den ene spiller stille op i
bukser, og de to andre i nederdel. Holdet overtræder reglerne, og skal betale en bøde på
10 Euro. Det er meget uheldigt, men sådan er reglerne nu engang.
Sylvia Krasznai forstår ikke, at man bliver ved med at diskutere påklædning – det er
mange år siden, at det blev vedtaget, at man skal være ens. De kan sætte bøden op til
100 Euro, og så kan de lære det.
Lars Klokkedal fortsætter med, at man i ESBC’s Præsidium har den holdning, at
spilledragten er en uniform – og at den derfor skal være ens. ESBC Danmark mener ikke
at det skal være sådan. Men det er altid sådan, at nogle lande vil det ene, og andre lande
vil det andet. Mange af de lande der stemte for forslaget, var lande der kun har få eller
ingen kvindelige deltagere med ved EM . Lars mener at ESBC Danmark skal fremsætte et
forslag næste år, der går på, at man kan tilmelde sig et internationalt hold, hvis man ikke
kan finde to makkere som vil spille i samme underdel.
Når vi femsender holdtilmeldingen til Bologna, så er det vigtigt, at holdene har afstemt
deres påklædning forinden, så vi ikke får problemer. Det vil sige, at man på tilmeldingen
skal skrive hvilken underdel man ønsker at spille i.

Finn Larsen konstaterer, at man i single kan spille som man vil, men hvem får bøden i
double, hvis de to spillere ikke er i ens underdel. Hvem beslutter hvad holdets påklædning
er?
Lars Klokkedal beklager, at han ikke kan give et svar. ESBC Danmark har endnu ikke set
noget på skrift vedrørende de nye regler omkring beklædning.
Liselotte Dahl fortæller, at hun skal spille med skinne på benet, og derfor kun kan spille i
nederdel. Liselotte spørger ind til, om hun på denne baggrund kan få dispensation
(selvfølgelig ved at vise en lægeerklæring).
Lars Klokkedal kan kun konstatere, at der er mange ting vi mangler en afklaring på.
Sylvia Krasznai giver udtryk for, at dette forslag må være kommet fra Holland eller
Frankrig – for det er dem der er værst. Sylle mener desuden, at der også er mænd der
ikke overholder spilledragten – mener klart at man skal have lov til at spille i det man har
det bedst med.
Lise Mollerup Sørensen mener at vi skal stoppe diskussionen. I Danmark har man altid
selv kunne vælge. Vi må se hvordan disse nye regler bliver praktiseret – vi ved ikke om
det er hele holdet, der får en bøde. Kan desuden oplyse, at det hverken var Holland eller
Frankrig der stillede forslaget, men derimod Israel. ESBC Danmark vil gøre hvad de kan
får at få reglen lempet.
Helle Hansen tænker mere på det rent praktiske – hvor man får fat i ens underdel, for det
skal vel være helt ens, hvis det er en uniform.
Martin Guldager (som var med til mødet i Helsingfors) fortæller, at det virkede som om at
landene stemte uden at vide hvad de stemte om. Det var det samme med det forslag der
gik på, hvor mange repræsentanter de enkelte lande må have til ESBC mødet – hvor man
bestemmer. Det der blev vedtaget kan kun gå ud over de små lande.

Beretningen bliver herefter taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

Dirigenten suspenderer herefter generalforsamlingen.
Lars Klokkedal overrækker vandrepokalen til Susanne Duemose og til Gert Nielsen, som
var de to spillere der væltede flest kegler over de 18 indledende serier i Helsingfors.
Sidst præsenterer Lars Klokkedal det nye logo, som skal anvendes i forbindelse med
EM2016 i Danmark. Det nye logo er lavet specielt til ESBC Danmark, og det vil blive brugt
alle steder (pins, papir osv.).

Herefter blev repræsentantskabsmødet genoptaget.

Ad 3

Kasserer Børge Keller gennemgår det reviderede regnskab, og har kun få kommentarer til
enkelte konti.
Der er et underskud på den primære drift på ca. kr. 5.500
Det underskud der har været på stævnet i Helsingfors – det svarer til en tidligere
beslutning om, hvad vi vil bruge vores formue på.
Hvis vi ser på de enketele udgiftsposter, kan der fortælles følgende:





Der har været en ekstraordinær udgift til domæneregistrering i forbindelse med
den hjemmeside, som skal anvendes ved EM2016 (www.esbc2016.dk)
Der har været en afskrivning på gamle pins – et ønske der blev fremsat på
generalforsamlingen sidste år.
Vi har købt papir og toner – det er nødvendigt
Der er desuden en udgiftspost der hedder Dick Renkhoff – billede Praha.
Dette er et kapitel for sig. Vi var i Praha i 2008, og på det tidspunkt var der et
medlem der stillede noget turmateriale til rådighed for os, noget materiale han
selv havde anvendt på et tidligere tidspunkt.
Her hen over foråret fik vi en henvendelse om, at vi havde ”stjålet” en fotografs
billede. Billedet blev straks fjernet fra ESBCs hjemmeside, men nu sad vi med en
opkrævning på € 1.800 fra Dick Renkhoff, som havde skrevet, at han ville gå til
domstolene for at få sin betaling.
Bestyrelsen kontaktede det pågældende medlem, som heldigvis havde kontakter
som kunne vejlede os.
Der blev indgået et kompromis med Dick Renkhoff, med det resultat, at vi skulle
betale € 900 som royalties for at benytte hans billede.
En ting er nu klart, at der ikke må lægges billeder på hjemmesiden – uden at man
har fået tilladelse af den person, der har taget billedet.

Børge Keller fortsætter med, at der ligger 50 eksemplarer af regnskabet til almindelig
afhentning, da han har hørt, at flere medlemmer har haft problemer med at udskrive
dette.
Lise Mollerup Sørensen vil gerne supplere sagen med billedet fra Praha. Man må gerne
benytte billeder som byen selv har lagt op, men man må ikke anvende billeder fra et
rejsebureau, som selv sælger ture – det må man ikke i rejsebranchen.
Martin Guldager fortæller, at alle billeder og alt materiale på internettet har fotografen
copyright på – så lad være med at benytte det.
Hvis man ser rundt på diverse sider, så finder man en mand der ligner vores viking (vores
nye logo), men han er vores. Jeg har en bror der er fotograf – han lægger vandmærke i,
og så kan de ikke bruges.

Regnskabet bliver herefter godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad. 4

Børge Keller foreslår uændret kontingent – hvilket der ikke er indvendinger imod.

Ad 5

Dirigenten konstaterer, at der foreligger 3 ændringsforslag til vedtægterne.
Ændringsforslag til § 2 Medlemmerne (fremsendt af bestyrelsen):
Nuværende ordlyd: Udmeldelse skal ske skriftligt senest den 31. juli
Forslag til ny ordlyd: Udmeldelse skal ske skriftligt eller pr. e-mail til foreningens kasserer.
Motivation: At konkretisere, hvorledes udmeldelse skal ske.
Dirigenten spørger, om der stadig skal stå den 31. juli – hvilket bekræftes.

Der var ingen yderligere kommentarer til forslaget som blev enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag til § 3 Foreningens midler (fremsendt af bestyrelsen):
Nuværende ordlyd: Kontingent skal betales senest den 30. september
Forslag til ny ordlyd: Kontingent skal betales senest den 1. september
Motivation: At rettidig indbetaling af kontingent er sammenfaldende med regnskabsårets
begyndelse. At der kun udsendes indkaldelse til den kommende generalforsamling til
medlemmer der har betalt kontingent.

Der var ingen yderligere kommentarer til forslaget som blev enstemmigt vedtaget.

Der var herefter lidt forvirring omkring de forkert udsendte forslag, og ikke alle havde
modtaget det sidste forslag, hvorfor dirigenten læser det op.
Ændringsforslag til § 5 Forpligtigelser (fremsendt af Martin Guldager).
Nuværende ordlyd: Foreningen har forpligtelse til at tilmelde danske bowlere til ESBC
stævner, samt at formidle betaling af startgebyr ved disse stævner og fremskaffe ens
spillebluser. 2- og 3 mandshold skal spille i ensfarvede bukser/nederdele ifølge ESBC
Europas vedtægter. Deltagelse i ESBC stævner – Hvis det tilmeldte antal spillere
overstiger den kvote, vi har fået tildelt fra det arrangerende land, sker deltagelse efter
følgende regler: Medlemmer der har tilmeldt sig stævnet og betalt depositum rettidigt vil
indgå efter anciennitet. Procentfordelingen indenfor hver gruppe A, B og C (herrer/damer)
vil afhænge af det tilmeldte antal spillere. Bestyrelsen er altid spilleberettiget, og udgiften
til deltagergebyr betales af ESBC Danmark.
Foreslås ændret til:

§ 5 Forpligtelser
§ 5.1 Foreningen har forpligtelse til at tilmelde danske bowlere til ESBC stævner, samt at
formidle betaling af startgebyr ved disse stævner og fremskaffe ens spillebluser.
§ 5.2 Deltagelse i ESBC stævner – Hvis det tilmeldte antal spillere overstiger den kvote,
Danmark har fået tildelt fra det arrangerende land, sker deltagelsen efter følgende regler.
§ 5.2.1 Bestyrelsen er altid spilleberettiget og udgiften til deres deltagergebyr betales af
ESBC Danmark.
§ 5.2.2 Deltagere og frivillige hjælpere fra sidste års ESBC stævne har 1. prioritet ved
tilmelding til indeværende års stævne. Er tilmeldingen for stor laves en yderligere
opdeling efter opnået medlemsanciennitet.
§ 5.2.3 Deltagere og frivillige hjælpere fra forrige års ESBC stævne har 2. prioritet ved
tilmelding til indeværende års stævne. Er tilmeldingen for stor laves en yderligere
opdeling efter opnået medlemsanciennitet.
§ 5.2.4 Medlemmer der ikke har deltaget ved ESBC stævne i de foregående 2 år har 3.
prioritet og indgår i tilmeldingen efter opnået medlemsanciennitet
§ 5.2.5 Spillere, der ikke har betalt depositum rettidigt eller er tilmeldt efter
tilmeldingsfristen har 4. prioritet og indgår i tilmeldingen efter opnået
medlemsanciennitet.
§ 5.3 Procentfordelingen inden for hver gruppe A, B, og C (herrer/damer) vil afhænge af
det tilmeldte antal spillere.
§ 5.4 2- og 3-mandshold skal spille i ensfarvede bukser/nederdel ifølge ESBC Europas
vedtægter.
Motivation: Forslaget prioriterer de spillere der deltager og støtter op om arrangementer.
Det synes ikke rimeligt, at en spiller der har deltaget sidste år, pludselig ikke kan komme
med fordi en række spillere, der ikke har deltaget i flere år, finder et enkelt års placering
af stævnet attraktiv.
Martin Guldager supplerede med, hvorfor han har valgt at fremsende forslaget. Hvis man
på et tidspunkt kommer i en situation, hvor ikke alle kan deltage på grund af
begrænsning i det tilladte deltagerantal – så skal der være en fornuftig
udvælgelsesprocedure for, hvem der kan deltage.
Jes Jacobsen forstår det ikke, troede at man gerne ville have nye medlemmer – mener at
dette forslag vil besværliggøre det for nye medlemmer – forslaget lyder lige så
kompliceret som forslaget om nye dragter.
Sylvia Krasznai er enig med Jes. Mener at vi selv betaler disse stævner, hvor der aldrig før
har været restriktioner på hvem der vil med. Det er ikke alle der har lyst til at deltage et
sted, hvor de har været før.
Lise Mollerup Sørensen har været med i 22 år, og det har aldrig været tilfælde, at der var
danskere der ikke kunne komme med. Vi komme først i den situation hvis der kommer
kvoter, men vi har altid været et stort land, og vil derfor få tildelt en stor kvote. Der er

desuden vedtaget nogle regler med dispensation for starttider, hvis man generelt
overskrider kvoten.
Jette Olesen forstår ikke hvorfor der nu skal laves om på de regler der er
Gert Nielsen fortæller, at han deltog første gang tilbage i 2006, men ikke har kunnet
deltage i de efterfølgende år. Han syntes ikke at det er rimeligt, at han derfor (i tilfælde af
begrænsninger i antal) kan blokere for en anden der kun har været med de sidste 2 år.
Gert mener dog ikke, at man skal vælge en værtsnation som har begrænsninger i antallet
af deltagere. Dette er et socialt arrangement.
Gert mener at det er OK, at man har fastlagt en prioritering, og mener ikke at det spærrer
for deltagelse.
Liselotte Dahl mener, at det ikke altid er sikkert, at dem som er på arbejdsmarkedet kan
få ferie. De skal ikke risikere at blive udelukket.
Grethe Aggergaard tænker lige som Lotte – det er ikke altid at man kan få ferie. En anden
ting er, at krisen også kan betyde, at man ikke har råd til at tage med hvert år.
Christian Thomsen spørger ind til, hvor mange der kan deltage i Danmark med de aftaler
der er lavet.
Lars Klokkedal fortæller, at der kan deltage mellem 900 og 1000.
Christian Thomsen mener at det er for lidt
Finn Christensen synes der er mange ting der er rigtig, men man prøver at skaffe nye
medlemmer, og så er det bestyrelsens pligt at få det til at passe.
Gert Nielsen spørger ind til, om man kan fjerne kravet om at man skal have licens i
Danmarks Bowling Forbund – og derved skaffe nye medlemmer.
Martin Guldager mener at det er en fin intention at skaffe nye medlemmer. Hvis der
kommer restriktioner på deltagerantallet, så er det de nye medlemmer der ikke kommer
med – med de regler vi har i dag, ved den tænkte situation at alle medlemmer vil med et
år.
Lise Møller mener at det er noget sludder. Hun og hendes mand har været med i 18 år –
og er nu pensionister. De er en gang imellem nødt til at melde fra på grund af
økonomien.
Lars Klokkedal gør opmærksom på, at det ikke er ESBC Danmark der har besluttet, at
man skal være medlem af Danmarks Bowling Forbund, for at deltage i EM. Til forslaget
fra Martin Guldager gør Lars opmærksom på, at det indtil nu aldrig har været nødvendigt
med at vælge hvem der skal have lov til at deltage i EM. Men Lars er dog enig i, at det er
relevant at man har nogle regler. Sådan som vores love er skruet sammen i dag, så skal
man forholde sig til medlemmernes anciennitet, når man skal foretage en udvælgelse af
hvem der må komme med, hvis der et år bliver begrænsning i, hvor mange spillere, der

må deltage fra Danmark.
Lars mener, at der er fordele og ulemper både ved de love vi har i dag, og det
ændringsforslag, der er kommet fra Martin Guldager. Man skal have en lovtekst der er til
at forholde sig til, men lovteksten kan ikke tage højde for alle tænkelige muligheder.
Lars mener personligt, at det er tiltalende, at det er aktivitet der er afgørende. Der ville
ikke være noget der hedder ESBC Danmark, hvis medlemmerne ikke ønsker at deltage.
Martin Guldager gør opmærksom på, at formålet med ændringen udelukkende var, at
gøre det synligt hvad der sker, hvis man kommer i den situation, at der et år er
begrænsninger i antallet af, hvor mange der må deltage fra Danmark.
Gert Nielsen fortæller, at han tager til Bologna for at vinde. Han risikerer, at han i 2016
ikke får lov til at forsvarer sit mesterskab. Mener ikke, at anciennitet som kriterie for
deltagelse er særlig spændende.
Lise Mollerup Sørensen konkluderer, at der vist er enighed om, at paragraf 5 kræver en
ændring, og er enig i, at udvælgelse på grund af anciennitet ikke er rimelig. Lise foreslår,
at bestyrelsen lover at kikke på paragraf 5 og på Martins ændringsforslag, og prøver at
komme frem til et ændringsforslag der tilgodeser både dem der ar været med i mange år,
og dem der er nye.
Lars Klokkedal er enig i, at paragraffen skal deles op i et afsnit som omhandler regler for
deltagelse og et afsnit der omhandler forpligtelser.
Gert Nielsen spørger ind til, om man på nuværende tidspunkt kender antallet af, hvor
mange danskere der ønsker at spille i Bologna.
Lise Mollerup Sørensen fortæller, at der på nuværende tidspunkt er tilmeldt 70 spillere,
men at tilmeldingsfristen endnu ikke er overskredet.
Børge Keller supplerer med, at vi på nuværende tidspunkt ikke kender til, at der kommer
en kvote på, hvor mange der højst kan deltage fra Danmark. Dette vil først blive meldt ud
i februar måned.
Gert Nielsen spørger specifikt ind til, om han bliver smidt ud hvis han står som nr. 85 på
listen, og der en kvote på 82 spillere fra Danmark.
Leif Makholm mener, at bestyrelsen kan regne sig frem til hvad kvoten vil være, hvis alle
lande melder for mange spillere til. Kvoten beregnes ud fra deltagerantallet de sidste 3 år
– det er meget nøjagtig beskrevet i lovene.
Diskussionen fortsatte med mange indlæg om personlige holdninger til hvilke udvælgelseskriterier der er rimelige.
Finn Christensen mener, at bestyrelsen skal tage hensyn til aktive medlemmer (både nye
og gamle medlemmer)

Jess Jacobsen spørger ind til, om der ikke er taget højde for dette ved at udvide tider, så
man undgår kvoter. Han og Jytte har været med i 15 år, og har aldrig været ude for at
der ikke var plads til alle. Mener at det er vanvittigt at diskutere dette nu.
Martin Guldager mener at vi er nød til at forholde os til, hvad der står lovene. I dag har vi
regler for, hvordan man gør – og disse regler giver ikke de nye garanti for at komme
med.
Jes Jacobsen mener ikke at man skal lave indviklede regler.
Gert Nielsen konkluderer, at nye medlemmer ikke kan være sikre på at komme med.
Alle dem der melder sig ind nu, de melder sig ind fordi de gerne vil være aktive, og
bestyrelsen vil gerne have aktive medlemmer der tager med.
Der er dog medlemmer der vælger at bliver hjemme en gang i mellem.
Med de regler der er lige nu, så kan nye medlemmer ikke være sikker på at komme med.
I Finland har man udtagelsesstævner, fordi der er så mange der gerne vil med.
Preben Serup mener at spørgsmålet opstår nu, fordi man forventer mange danske
deltagere i 2016. Vi er bange for at der kommer så mange, at der er nogle der ikke får lov
til at spille.
Hans-Jørgen Parling er ked af det, og fortæller at de var med første gang i Palermo, og
de vil være kede af, hvis de ikke kan komme med fremover. Samtidig afleverer Hans
Jørgen deres tilmelding.
Rudi Larsen mener, at værtslandet må have en kvote der er større.
Lise Mollerup Sørensen svarer, at værtslandet højst må deltage med 25 % af det samlede
deltagerantal.
Helle Hansen fortæller, at hun er nyt medlem som nu tænker: Kan jeg overhovedet
komme med? Mener ikke at man skal skræmme nye medlemmer væk.
Martin Guldager afslutter diskussionen med, at han ikke har noget problem med at trække
forslaget. Mener dog, at bestyrelsen er forpligtiget til at udarbejde et nyt forslag til
generalforsamlingen næste år. Mener at der skal være styr på det inden 2016.

Ad 6

Herefter var der valg til bestyrelsen:
Lars Klokkedal blev genvalgt som formand
Birgit Arnét blev genvalgt som sekretær
Bente Makholm blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Jes Jacobsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant

Ad 7

Preben Serup blev genvalgt som Bilagskontrollant
Jette Olesen blev genvalgt som Bilagskontrollantsuppleant.

Ad 8

Lise Mollerup Sørensen fortæller om næste års tur til Bologna i Italien, hvor der i forvejen
er udsendt et brev med diverse informationer.
Det er nyt i år, at man selv kan bestille flybillet (med ekstra bagage) hos SAS, og Lise
beklager, at der var fejl i linket til bestilling af flybilletter i materialet, der var udsendt.
Lise opfordrer til, at man selv bestiller sin flybillet, men fortæller samtidig at det er vigtigt,
at bestyrelsen bliver informeret om rejsetidspunkt – hvis man forventer at bliver afhentet i
luftnavnen og kørt til hotellet.
Danmark er lige nu oppe på 76 deltagere (inkl. gæster). Lise pointerer endnu engang, at
hun ikke tror på, at vi bliver ramt af kvoter for deltagelse.
Karl-Olaf Friis kommer med en advarsel ved bestilling af flybillet. Her skal man ind under
”Sportsrejser”. Hvis man her vælger Billigbillet, så ryger man ud af sportsrejser, og får
kun 1 x 23 kg. med.
Lise Mollerup Sørensen supplere med, at man heller ikke skal bruge ”Pil tilbage”, for så
ryger man også tilbage til den almindelige SAS bestilling.
Lars Klokkedal fortæller videre, at man skal passe på, for bookingsystemet har en tendens
til at gå ned. Lars anbefaler at man starter forfra hvis dette sker. Lars fortæller videre, at
der lige nu er mulighed for en billig afgang til 500 kr., men priserne ændrer sig hele tiden.
Lise Møller fortæller, at der er direkte fly fra Billund.
Lise Mollerup Sørensen fortæller, at det ikke er SAS der flyver denne rute, og man derfor
ikke kan medtage 2 x 23 kg. Bagage.

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.
Hans-Jørgen Parling giver udtryk for, at årene er gået, og vil spiller i de samme kedelige
spillebluser. De andre lande er meget mere spændende at se på.

Lars Klokkedal løfter sløret for at bestyrelsen allerede har diskuteret om der skal skiftes til
en ny spilleuniform, som vi gerne skulle tage i brug i 2016. Der er endnu ikke besluttet
noget – men der bliver arbejdet på det.
Finn Larsen efterlyser et svar fra Europabestyrelsen vedrørende spilleuniform – inden de
tilmelder sig til EM 2015 i Bologna.
Lars Klokkedal bekræfter at bestyrelsen vil stille spørgsmålet allerede nu.
Birgit Arnet anbefaler at alle stiller op i ESBC spilletrøje til det efterfølgende
jubilæumsstævne, og fortæller at bestyrelsen har ekstra trøjer med, som man kan låne.
Lars Klokkedal tager ordet til sidst og takker Martin Guldager for, at han har ledet os godt
igennem generalforsamlingen. Bestyrelen vil desuden gerne sige tak fordi I har deltaget.
Nu skal vi ud og spille, og de fleste af os mødes i aften. Pas godt på Jer selv.

Referent: Bente Makholm

