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Referat fra ESBC Generalforsamling 2016 

Lørdag den 2. oktober 2016, kl. 15:00 

Løvvang Bowling Center 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning, herunder EM 2016 i København 

3. Kassererens beretning 

herunder aflæggelse af regnskab 

4. Fastlæggelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse 

- Formand (Lars Klokkedal) genopstiller 

- Sekretær (Birgit Arnét) genopstiller 

- Bestyrelsesmedlem (Bente Makholm) genopstiller 

- Bestyrelsessuppleant - vacant 

7. Valg af: 

- Bilagskontrollant (Preben Seerup) genopstiller 

- Bilagskontrollantsuppleant 1 år (Jette Olesen) genopstiller 

8. EM Stævne 2017 i Dublin, Irland 

9. Eventuelt 

 

 

Referat: 

Kl 14.30 byder Formand Lars Klokkedal velkommen til årets generalforsamling - med et særligt 

velkommen til æresmedlem Christian Thomsen. 

 

 

Ad. 1 Bestyrelsen foreslår herefter Martin Guldager som dirigent, og Martin bliver valgt. 

Martin Guldager takker for valget, og fortæller at indkaldelsen ifølge lovene skal udsendes 

skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Martin har selv modtaget indkaldelsen den 9/9 2016, 

og generalforsamlingen må derfor erklæres for lovligt indkaldt.  

 

Dirigenten oplyser, at bestyrelsen foreslår Bent Ohlsen og Niels Christian Andersen som 

stemmetællere – og begge blev valgt. 

 

Dirigenten beder om, at man henvender sig til Børge Keller, hvis man medbringer en eller 

flere fuldmagter – disse vil så bliver udskiftet med stemmesedler. Herefter kan dirigenten 

konstatere, at der i alt er repræsenteret 84 mandater: 
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 Fremmødte 55 medlemmer 

 Afleveret 29 fuldmagter 

Derudover er der 2 gæster, som ikke har fået en stemmeseddel. 

 

 

Ad 2 Lars Klokkedal aflægger bestyrelsens beretning: 

Det vil være naturligt at indlede bestyrelsens beretning med at sige tak til de mange 
frivillige som hjalp til ved sommerens EM i København. Det gælder både hjælp fra 
medlemmer og ikkemedlemmer. Det gælder også de unge mennesker fra 
bowlingklubberne i Rødovre som med deres medvirken ved Åbningsceremonien i Rødovre 
Hallen var med til at skabe en vel gennemført åbning af EM 2016. En tak skal også lyde til 
de mange sponsorer der blandt andet gjorde det muligt, at tildele alle spillerne en ny 
gratis spilletrøje samt til Rødovre Kommune, som med deres engagement var af 
afgørende betydning for, at Åbningsceremonien kunne holdes på et så højt og flot niveau. 
En særlig tak til medlemmerne af Styregruppen som over en periode på mere end 1 1/2 
år og mange mange hundrede timers arbejde med planlægning og udførelse skabte 
mulighed for at stævnet kunne gennemføres. Tak skal i have alle sammen. Uden jeres 
medvirken havde vi ikke kunne gennemføre et så omfattende arrangement med over 
1000 deltagere. 
 
Vi synes, vi kan være godt tilfredse med stævnets forløb. Der var enkelte ting som ikke 
helt forløb efter planen, som for eksempel en olieringsmaskine der gik i stykker, en bus 
der glemte til en enkelt start, at hente spillere fra alle hotellerne, men ved et så stort og 
omfattende arrangement med så mange bolde i luften på samme tid, så kan det ikke 
undgås med enkelte svipsere, og ingen kan gardere sig mod materielle nedbrud. 
 
Vi har fået mange rosende ord fra udenlandske deltagere både spillere og gæster, så vi 
synes godt, vi kan kalde EM 2016 i København for en succes både med hensyn til 
bowlingen, bustransporten og det sociale og selskabelige ved åbnings- og afslutnings-
arrangementerne i Rødovre Hallen. 
 
Også på det sportslige plan kan vi være godt tilfredse med EM 2016. For 1. gang siden år 
2000 i Israel fik Danmark en mandlig Europamester og det endda af den fornemste karat i 
Masters. Med en 12. plads med 1260 kegler i single, en 5. plads med 1245 kegler i double 
samt en 2. plads i trio med 1246 kegler i alt 3771 kegler på de 18 serier kvalificerede han 
sig som nummer 1 i All Event til Masters. Her blev der væltet følgende kegler i de 5 serier 
mod de andre 5 modstandere i gruppen 218, 234, 197, 235 og 235 i alt 1119 kegler, og 
da 4 ud af de 5 kampe blev vundet, hvilket gav yderligere 100 kegler i bonus, blev der 
tale om et suverænt Europamesterskab med et snit i rene kegler på 212,6 til Michael 
Wittendorff fra bowlingklubben Enghaven - hjertelig tillykke Michael. 
 
Udover Michaels flotte guldmedalje blev det til yderligere 2 medaljer til Danmark. I trio 
blev det til en sølvmedalje til Kent Wigmann - Brasilia, Thomas Buch - Brasilia samt 
Michael Wittendorff - Enghaven og i single aldersgruppe B vandt Benny Balslund 
Kristensen fra BK Old Stars Bronze Også stort tillykke til disse medaljetagere Også en 
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række andre spillere leverede en fornem præstation, uden at det blev til medalje. Det kan 
blandt andet nævnes, at Bente Christensen fra Brasilia i single aldersgruppe B blev 
nummer 5 at Michael Wittendorff og Kent Wigman i double aldersgruppe A ligeledes 
sluttede på en 5. plads. I double aldersgruppe B blev det også til en 5. plads til Henning 
Bjerregaard - SAS og Gert Nielsen - Sisu, og netop dette par var særdeles tæt på en 
medalje, ja muligvis en guldmedalje, men en enkelt mindre god serie til sidst gjorde, at 
parret måtte nøjes med 5. pladsen. Nævnes skal det også, at Dorthe Bierregård - Team 
Millennium i All Event sluttede på en 7. plads altså lige 1 plads fra deltagelse i Masters. 
 
De to vandrepokaler udsat af ESBC Danmark, der tildeles den dame og den herre, som i 
de indledende 18 serier har det højeste keglefald uden aldersbonus, blev vundet af Helle 
Ottesen Andersen fra bowlingklubben Brasilia og Michael Wittendorff fra bowlinglubben 
Enghaven, Jeg vil bede de to vindere om at komme her op for at modtage deres 
velfortjente vandrepokal. 
 
Lars Klokkedal overrækker vandrepokalen til Helle Ottesen Andersen og til Michael 

Wittendorff. 

Til ESBC mødet var der indkommet 4 forslag til ændring af ESBC Europas vedtægter. 3 af 
forslagene var stillet af Danmark. Alle 3 forslag blev vedtaget. 
 
Det ene af de danske forslag omhandlede ændring af spilleuniformen. Ordet spilleuniform 
er nu ændret til spilletøj, og det er ikke mere nødvendigt, at hele holdet hos damerne i 
double eller trio skal have ens underdel. Fremover kan man igen individuelt vælge, om 
man vil spille i bukser eller nederdel, så længe man opfylder reglerne om, at underdelen 
skal have samme godkendte farve. 
 
På generalforsamlingen sidste år lovede vi at forsøge at få ændret reglerne om 
påklædning, og bestyrelsen er glade for, at det i år lykkedes os at få overbevist et flertal 
af medlemslandene om, at de nuværende regler, der blev vedtaget i Helsingfors i 2014 
ikke er tilfredsstillende, og vi er sikre på, at det også glæder vore danske kvindelige 
medlemmer, at vi har fået ændret tøjreglementet i ESBC. 
 
Det andet forslag vedrørte de sanktioner, der træder i kraft, hvis reglerne om påklædning 
ikke overholdes. Det er stadig således, at man først modtager en advarsel, men man 
bliver først diskvalificeret, hvis man ikke ved næste disciplin har bragt påklædningen i 
orden, og ikke som det var tidligere inden næste serie. 
 
Danmark stillede også forslag om ændring af afviklingen af Masters samt, hvis dette 
forslag blev vedtaget forslag om, at der så gives medaljer i All Event. 
 
Det er fortsat de 6 bedste fra All Event i de 6 aldersgrupper, der kvalificerer sig til 
Masters. Men fremover medtager man ingen kegler, man starter forfra. Alle 6 i en 
aldersgruppe spiller så samlet en serie AM, og den spiller der slutter sidst ryger ud. Så er 
der 5 spillere tilbage. De starter igen forfra, og den spiller der slutter sidst ryger ud. 
Sådan fortsættes indtil der er fundet nummer 1, 2 og 3, der så vinder guld sølv og 
bronze. Vinderen af All Event får den bonus, at vedkommende første gang den 
pågældende evt. slutter sidst ikke ryger ud. Serien spilles om.  
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Da forslaget om ændring af Masters som tidligere nævnt blev vedtaget, betyder det, at 
der fremover uddeles medaljer i All Event til de 3 bedst placerede i hver af de 6 
aldersgrupper ud fra højeste keglefald inklusive aldersbonus over de 18 spillede serier. 
 
Formålet med at ændre afviklingen af Masters er blandt andet, et forsøg på at gøre 
afviklingen mere spændende. Det er her og nu, det gælder. Vind eller forsvind. Man kan 
ikke klare sig igennem til et mesterskab på baggrund af en stort forspring fra de første 18 
serier. Men ændringen har også den betydning, at man i de fleste tilfælde kan afvikle 
Masters for både damer og herrer samtidig, da der kun behøves 12 baner. Det vil gøre 
afviklingen hurtigere, end hvis man skal foretage afviklingen af Masters over to starter. 
 
Det 4. ændringsforslag, der var fremsat af ESBC-Præsidiet, omhandlede reglerne for, 
hvilken alder man skal have for at kunne deltage i EM. Dette forslag blev ligeledes 
vedtaget på mødet. Før skulle man være fyldt 50 år senest den dag stævnet startede. 
Fremover skal man blot fylde 50 år inden udgangen af det år, stævnet finder sted. 
 
Medlemstallet er steget lidt siden sidste år. Vi er nu 169 medlemmer, 122 medlemmer øst 
for Storebælt og 47 medlemmer vest for Storebælt. Det er 19 flere, end vi var ved sidste 
generalforsamling, men der er plads til mange flere, så gør fortsat jeres til, at vi bliver 
flere medlemmer i ESBC Danmark. 
 
Som vi allerede har meldt ud, så afvikles EM 2017 i Irland i Dublin, og stævnet er 
forlænget med 1 dag, så afslutningsbanquetten først er om lørdagen. Vi vil komme 
nærmere ind på næste års EM under punkt 8. 
 
Ud over de mange møder der har været for bestyrelsens medlemmer i Styregruppen med 
forberedelserne til EM 2016, så har der også være holdt møder i ESBC Danmark for at 
kunne planlægge og fordele de interne arbejdsopgaver i ESBC, så der har været tale om 
nok så meget arbejde for bestyrelsens medlemmer i årets løb, og jeg vil gerne som 
formand meget varmt takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for det udførte arbejde. 
 
Det var bestyrelsens beretning som herved overgives til generalforsamlingen. 

 

Beretningen bliver herefter taget til efterretning uden yderligere kommentarer. 

 

 

Ad 3 Kasserer Børge Keller gennemgår det reviderede regnskab, som i år er opdelt i 2 

regnskaber: 

 Regnskab vedrørende interne udgifter 

 Regnskab vedrørende ESBC 2016, som blev afholdt i Danmark 

Enkelte poster i regnskabet vedrørende det interne regnskab bliver kommenteret: 

 Udgiften til porto er blevet mindre, da der i stort omfang benyttes e-mail, hvilket 

gør tingene lettere og sikrer en hurtig kommunikation. 
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 Der er bogført en lagerværdi af pins og spilletrøjer 

 Udgiften til papir er mindre end tidligere 

 Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder – ud over en række styregruppemøder i 

forbindelse med afholdelse af EM2016. 

 Regnskabet ender med et underskud på kr. 1.900, hvilket vil ændre sig her i det 

nye regnskabsår, hvor vi ikke afholder så mange møder. 

Enkelte poster i regnskabet vedrørende EM2016 blev kommenteret: 

 Vi fik udbetalt forskellige sponsorater som beløb sig til næsten kr. 150.000 – 

hvilket vi er meget gade for. 

 Vi har haft en større udgift på Europabestyrelsen i forbindelse med afvikling af 

stævnet. Dels et ophold i foråret 2015 og dels ophold her i forbindelse med selve 

stævnet. 

 Der har været en udgift på spilletrøjer på i alt kr. 43.000 

 Udgift til Brunch for de danske deltagere lørdag formiddag kostede kr. 7.500 

 ESBC Danmark har i dag en kassebeholdning på kr. 410.000 – ved regnskabsafslutningen 

havde vi en kassebeholdning på kr. 427.000 samt beholdninger af beklædning og pins. 

 Dirigenten takker for fremlæggelse af regnskabet og åbner for spørgsmål. 

Svend Erik Larsen spørger ind til, hvorfor ”Lagerbeholdning af solgte pins” er opgjort 

under udgifter. 

Kasserer Børge Keller fortæller, at det er pins som vi har købt og hvor der stadig er en 

beholdning. Når vi køber pins, så bliver de lagt på lager til den pris vi har betalt. Når vi så 

efterfølgende sælger pins, så bliver de bogført til salgsprisen (det vil sige - med et mindre 

overskud). Børger erkender, at der i sin tid blev opfundet en købspris for solgte vare. 

Grethe Aggergaard spørger ind til posten: Bespisning i hallen – undrer sig over, hvem der 

fik gratis mad. Mener at hun betalte fuld pris hver gang. 

Kasserer Børge Keller giver udtryk for, at der skulle være en anden pris for mad og 

drikkevarer til dommerne. 

Lise Mollerup Sørensen indskyder, at posten blandt andet også indeholder udgiften for 

den mad som europabestyrelsen indtog i hallerne – som er en udgift der skal dækkes af 

værtslandet. 

Niels Christian Andersen gav udtryk for, at dommere i Glostrup fik gratis kaffe og vand – 

hvorimod de selv skulle betale for deres mad – er dog bekendt med, at dette var 

anderledes i andre haller. 

Regnskabet bliver herefter godkendt uden yderligere kommentarer. 
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Ad. 4 Børge Keller foreslår uændret kontingent – hvilket der ikke er indvendinger imod.  

 Dirigenten har forbehold over for, at man fastlægger kontingent inden punkt 5, hvor der 

er forslag, som kan have økonomiske konsekvenser.  

Formand Lars Klokkedal ønsker ikke at ændre på rækkefølgen af dagsordenens punkter – 

og kontingentet er derfor fortsat uændret.. 

 

 

Ad 5 Dirigenten konstaterer, at vi er nået til punkt 5, hvor der er stillet en række forslag, der 

skulle være udsendt til alle. 

Ændringsforslag til § 2 Medlemmerne: 

Nuværende ordlyd:  

Alle der er fyldt 50 år eller fylder 50 år inden førstkommende europæiske ESBC stævne 

kan blive medlem. Derudover kan ægtefælle eller samlever optages uanset alder. Alle 

nuværende medlemmer under 50 år forbliver medlemmer. Kun medlemmer, der er fyldt 

50 år eller fylder 50 år inden afholdelse af EM og har licens i Danmarks Bowling Forbund, 

kan deltage i det europæiske ESBC-stævne sidst i juni samt øvrige ESBC-arrangementer. 

Udmeldelse skal ske skriftligt eller per e-mail til foreningens kasserer senest den 31. juli 

med virkning fra efterfølgende 31. august. Har et medlem ikke betalt kontingent og er 

blevet slettet, skal det skyldige kontingent for det pågældende år betales, inden 

vedkommende igen kan optages som medlem. 

Forslag til ny ordlyd fremsendt af Martin Guldager, BK Keglerne (forslag 1): 

Alle der er fyldt 50 år eller fylder 50 år i året for afholdelse af det europæiske ESBC 

stævne kan blive medlem. Derudover kan ægtefælle eller samlever optages uanset alder. 

Alle nuværende medlemmer under 50 år forbliver medlemmer. Kun medlemmer, der er 

fyldt 50 år eller fylder 50 år i året for afholdelse af EM og har licens i Danmarks Bowling 

Forbund, kan deltage i det europæiske ESBC-stævne sidst i juni samt øvrige ESBC-

arrangementer. Udmeldelse skal ske skriftligt eller per e-mail til foreningens kasserer 

senest den 31. juli med virkning fra efterfølgende 31. august. Har et medlem ikke betalt 

kontingent og er blevet slettet, skal det skyldige kontingent for det pågældende år 

betales, inden vedkommende igen kan optages som medlem. 

Forslag til ny ordlyd fremsendt af bestyrelsen (forslag 5): 

Alle der er fyldt 50 år eller fylder 50 år inden udgangen af året for førstkommende 

europæiske ESBC stævne kan blive medlem. Alle medlemmer der opfylder ovenstående 

og med licens i Danmarks Bowlingforbund kan deltage i det europæiske ESBC stævne 

sidst i juni samt øvrige ESBC arrangementer. Derudover kan ægtefælle eller samlever 

optages uanset alder. Alle nuværende medlemmer under 50 år forbliver som medlemmer.  

Der er blandt forslagsstillerene enighed om en sammenskrivning af de to forslag: 

Alle der er fyldt 50 år eller fylder 50 år i året for afholdelse af førstkommende europæiske 
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ESBC-stævne kan blive medlem. Alle medlemmer der opfylder ovenstående og med licens 

i Danmarks Bowlingforbund kan deltage i det europæiske ESBC-stævne sidst i juni samt 

øvrige ESBC arrangementer. Derudover kan ægtefælle eller samlever optages uanset 

alder. Alle nuværende medlemmer under 50 år forbliver som medlemmer.  

Begrundelse for forslaget: Omskrivning og ændring ifølge ESBC Europas vedtagelser juni 

2016. 

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

 

Ændringsforslag til § 4 Bestyrelsen: 

Nuværende ordlyd: 

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af 5 medlemmer: Formand, 

kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. 

Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, kasserer og 1 

bestyrelsesmedlem i ulige år. Det tilstræbes, at medlemmer af bestyrelsen fordeles ligeligt 

mellem landsdelene. Ligeledes vælges en bestyrelsessuppleant for en 1 årig periode. 

Suppleanten indtræder i valgperioden, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder. Desuden 

vælges 2 bilagskontrollanter for 2 år ad gangen, forskudt, således at 1. bilagskontrollant 

vælges i lige år og 2. bilagskontrollant i ulige år. Ligeledes vælges en 

bilagskontrollantsuppleant for en 1 årig periode. 

Forslag til ny ordlyd fremsendt af Martin Guldager, BK Keglerne (forslag 2): 

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af 3 medlemmer: Formand, 

kasserer og sekretær, som vælges for 2 år ad gangen. Formand og sekretær er på valg i 

lige år, kasserer i ulige år. Det tilstræbes, at medlemmer af bestyrelsen fordeles ligeligt 

mellem landsdelene. Ligeledes vælges en bestyrelsessuppleant for en 1 årig periode. 

Suppleanten indtræder i valgperioden, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder. Desuden 

vælges 2 bilagskontrollanter for 2 år ad gangen, forskudt, således at 1. bilagskontrollant 

vælges i lige år og 2. bilagskontrollant i ulige år. Ligeledes vælges en 

bilagskontrollantsuppleant for en 1 årig periode. 

Begrundelse: 

Baggrund for forslaget er, at Martin Guldager ønsker at holde omkostninger nede på et 

minimum, og ser ingen rimelig begrundelse for, at 5 medlemmer bruger tid på at 

arrangere deltagelse i det årlige ESBC samt styre en forening med vores antal 

medlemmer. 

Martin Guldager supplerer med, at der har været diskussion omkring hvordan en 

indfasningsperiode kan foregå, og foreslår at der i år vælges formand og sekretær. 

Herefter er man 4 medlemmer indtil næste år, hvor bestyrelsen så kan reduceres til kun 3 

medlemmer. 

Christian Thomsen giver udtryk for, at han er godt tilfreds med det vi har nu. 
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Harly Bjerregaard mener, at der ligger et kæmpe arbejde for de 5 personer der er valgt i 

dag. Hvis bestyrelsen bliver skåret ned til 3 medlemmer vil arbejdet bliver for stort. 

Sylvia Krasznai spørger ind til, om det er bestyrelsens penge eller medlemmernes penge 

vi skal spare. Bestyrelsen har fungeret i alle de år hun har været medlem, og det er et 

stort arbejde de udfører, og hun vil ikke acceptere at bestyrelsen bliver reduceret. 

Svend Erik Larsen mener, at det hele kører, og vores kontingent kan dække en bestyrelse 

med 5 medlemmer. 

Gert Nielsen spørger ind til, hvor mange der har læst paragraf 3, hvor der står, at et 

eventuelt overskud skal bruges til at give billigere rejser. 

Lise Mollerup Sørensen fortæller, at foreningen aldrig har haft så mange penge i kassen 

som nu. Efter EM i 2006 var der også en del penge, og vi har efterfølgende hvert år givet 

tilskud til et arrangement. Nu har vi penge nok til at bruge 30 – 35.000 hvert år. Spørger 

direkte ind til, om man helst ser pengene anvendt som tilskud til en udflugt eller som 

rejsetilskud. 

Gert Nielsen efterlyser et forslag fra bestyrelsen til, hvad og hvor meget der skal 

hensættes af årets overskud – til forbrug i 2017. 

Lise Mollerup Sørensen forstår ikke, at vi ikke kan fortsætte som tidligere. Medlemmerne 

har altid fået et tilskud. 

Gert Nilsen mener fortsat, at bestyrelsen burde have forelagt et budget, med forslag til, 

hvad der i den kommende sæson skal gives i tilskud til arrangementer eller måske som 

rejsetilskud (enten til alle eller primært til dem der kommer fra Jylland). 

 

Niels Christian Andersen mener ikke at bestyrelsen skal være mindre end i dag. Mener at 

bestyrelsen vil bliver sårbar, hvis der kun er 3 medlemmer. Den bestyrelse der sidder i 

dag, de har gjort et godt arbejde. Mener, at bestyrelsen kan bruge pengene som de vil, 

hvis pengene bare bliver brugt på medlemmerne. 

Gert Nielsen spørger atter ind til, hvordan man vil fordele pengene i år. 

Dirigenten mener ikke, at vi er ved et punkt hvor man kan diskutere dette. 

Martin Guldager afslutter diskussionen om det fremsendte forslag ved at fortælle, at han 

trækket sit forslag uden afstemning – på baggrund af de tilkendegivelser der er kommet. 

 

Ændringsforslag til § 5 Forpligtelser (§ 5.1.1) 

Nuværende ordlyd: 

Bestyrelsen skal fremskaffe ens spillebluser. På 2- og 3-mandshold skal der spilles i ens 

bukser/nederdel ifølge ESBC Europas vedtægter. 
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Forslag til ny ordlyd fremsendt af bestyrelsen (Forslag 6): 

Bestyrelsen skal fremskaffe ens spillebluser. På 2- og 3- mandshold skal der spilles i 

samme ensfarvede (mørkeblå/sort) bukser/nederdel ifølge ESBC Europas vedtægter 

Forslag til ny ordlyd fremsendt af Martin Guldager, BK Keglerne (Forslag 3 – del 1): 

Bestyrelsen skal fremskaffe ens spillebluser. På 2- og 3-mandshold skal der spilles i 

samme ensfarvet underdel ifølge ESBC Europas vedtægter. 

Der er blandt forslagsstillerene enighed om en sammenskrivning af de to forslag: 

Bestyrelsen skal fremskaffe ens spillebluser. På 2- og 3-mandshold skal der spilles i 

samme ensfarvede underdel ifølge ESBC Europas vedtægter. 

Ændringsforslag til § 5 Forpligtelser (§ 5.2.1) (Forslag 3 – del 2) 

Nuværende ordlyd: 

Æresmedlemmer er altid spilleberettiget 

Forslag til ny ordlyd fremsendt af Martin Guldager, BK Keglerne: 

Æresmedlemmer er altid spilleberettiget og kontingentfri. 

Svend Erik Larsen spørger ind til, hvad der menes med ensfarvet. 

Dirigenten fortæller, at der har været stor diskussion om, hvorvidt der i reglerne skal stå 

en farve, men der er enighed om, at det må være den farve som ESBC Danmark 

bestemmer. 

Formand Lars Klokkedal supplerer med, at man gerne vil undgå at skulle ændre i 

vedtægterne, hvis man vælger en ny farve. Ordlyden med, at det skal være samme 

ensfarvet underdel har noget at gøre med nuancer. Der kan f.eks. være stor forskel på 

farven blå. 

Frank Aggergaard mener, at det måske ville være en god ide at skrive mørk. 

Niels Christian Andersen vil gerne vide, om den valgte farve er blå eller sort. 

Formand Lars Klokkedal fortæller, at vedtægterne bestemmer, at det skal være ens 

underdel. Det enkelte land bestemmer hvilken farve det skal være. Et land kan godt 

vælge flere farver. Eneste krav er, at et hold skal spille i samme farve. Det vil sige, at vi 

kan have 2 eller flere spilledragter. 

Gert Nielsen mener, at det vel fortsat er bestyrelsen der udstikker hvilken farve landet kan 

spille i. 

Formand Lars Klokkedal mener, at hvis der kommer et massivt ønske om en ændring af 

farve – så skal det være muligt at ændre dette uden en vedtægtsændring. 

Gert Nielsen vil gerne vide, om et hold selv kan vælge farve. 

Formand Lars Klokkedal slår fast, at bestyrelsen har valgt blå eller sort. 
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Gert Nielsen mener, at bestyrelsen er i en uheldig situation, hvis et hold gerne vil spille i 

grøn underdel. 

Sylvia Krasznai mener at der bliver diskuteret tøj hvert eneste år. Det har altid været 

mørk eller sort underdel, og mænd skal spille i lange bukser. 

Dirigenten gør opmærksom på, at ordlyden i de gældende regler i dag er: 

På 2- og 3-mandshold skal der spilles i ens bukser/nederdel ifølge ESBC Europas 

vedtægter. 

Det vil sige, at der i dag ikke står noget om hvilken farve man spiller i. Det eneste krav 

der er, at det er samme ensfarvede underdel. I forslaget er der ingen andre ændringer i 

forhold til i dag.  

Forslaget blev sat til afstemning, og der var 84 stemmer for en godkendelse af forslaget. 

 

Forslag til Ny paragraf § 4A fremsendt af Finn Leif Christensen, BK SAS (forslag 4) 

Ved bestyrelsens møder deltager alle bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanten. 

Suppleanten har dog ikke stemmeret ved møderne. 

Finn Leif Christensen har den mundtlige kommentar, at det vil være OK, hvis forslaget 

indgår i den nuværende paragraf. 

Harly Bjerregaard vil gerne ændre forslaget, så der står at suppleanten kan deltage. Hvis 

der bliver valgt en suppleant som bor i Jylland, så kan der komme store transportudgifter. 

Dirigenten gør opmærksom på, at ændringsforslag skal afleveres skriftligt. 

Niels Christian Andersen mener, at det til enhver tid vil være natuligt, at en suppleant 

deltager i bestyrelsesmøderne. 

Birgit Arnét informerer om, at suppleanten hele tiden har fået tilsendt referat af 

bestyrelsesmøderne. 

Finn Leif Christensen mener, at hvis suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne, så ser 

man ansigterne. For ham vil det være naturligt.  

Følgende forslag blev sat til afstemning: 

Ved bestyrelsens møder deltager bestyrelsesmedlemmer samt suppleanten. 

 

Der var 1 stemme imod og 83 stemmer for. 

 

Der var herefter en kort pause – mødet blev genoptaget kl. 16:00 
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Ad 6 Herefter var der valg til bestyrelsen: 

 

Lars Klokkedal genopstiller som formand – og blev valgt uden modkandidater 

 

Birgit Arnét genopstiller som sekretær – og blev valgt uden modkandidater 

 

Bente Makholm genopstiller som bestyrelsesmedlem – og blev valgt uden modkandidater 

 

Posten som bestyrelsessuppleant er vakant. Finn Leif Christensen stiller op, og blev valgt 

uden modkandidater 

 

 

Ad 7 Preben Serup blev genvalgt som Bilagskontrollant (Preben var ikke tilstede, men 

kassereren havde en mundtlig tilkendegivelse om, at Preben gerne ville stille op) 

Jette Olesen blev genvalgt som Bilagskontrollantsuppleant. 

 

 

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

udsendt et brev med diverse informationer.  

 Lise fortæller, at bestyrelsen har valgt at anbefale 2 forskellige overnatningssteder.  

 DUBLIN CITY UNIVERSITY, som er den billigste officielle overnatningsmulighed 

 GREEN ISLE HOTEL, som er det næstbedste af de officielle overnatningsuligheder. 

Baggrunden for dette valg er, at der er spillere der absolut ikke vil bo på et 

kollegieværelse, og der er andre spillere der er fuldt ud tilfreds med et værelse med en 

seng. Bestyrelsen ser dog helst, at alle danske spillere bor samlet. 

Niels Christian Andersen informerer om, at man via Hotel.com kan bestille værelser på 

Green Isle Hotel, til en billigere overnatningspris, end den som er oplyst i den skrivelse 

som bestyrelsen har udsendt. 

Finn Leif Christensen gør opmærksom på, at Green Isle Hotel kun er et 3-stjernet hotel, 

og ikke et 4-stjernet hotel som der er oplyst i skrivelsen. Desuden ligger hotellet 20 km. 

fra Centrum. 

Lise Mollerup Sørensen undrer sig, da de officielle ESBC hoteller burde være spærret for 

direkte bestilling. Anbefaler dog, at alle bestiller direkte – inden hun tager kontakt til dem 

der står for stævnet i Dublin for at fortælle, at de ikke får mange hotelbestillinger, når det 

er muligt at bestille direkte på de officielle ESBC hoteller. Gør opmærksom på, at man 

under alle omstændigheder selv bestiller flybillet. Man kan komme billigt derover med 
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Ryanair – men den pris de oplyser, er uden bagage. Lise beder alle være opmærksomme 

på, at stævnet er forlænget med 1 dag. 

Lise Mollerup Sørensen fortæller, at hun allrede har set på muligheden for en fælles 

udflugt for alle danske deltagere, og har på nuværende tidspunkt følgende forslag: 

 En heldagstur til Atlanterhavskysten (pris ca. 60 euro) 

 En kortere tur, hvor man kommer igennem Tullamore, hvor der vil være mulighed 

for at smage på whisky. 

Lise ønsker en tilkendegivelse af, om medlemmerne ønsker tilskud til en udflugt eller et 

generelt tilskud til rejsen. 

Der var flere der gav udtryk for, at turen i Bologna var en fantastisk tur. 

Lise Mollerup Sørensen gør opmærksom på, at hvis vi arrangerer en fællestur, så vil det 

kræve, at vi får en spillefri dag for alle danske spillere. 

Gert Nielsen mener, at tilskud skal ydes til rejse eller hotel, og så kan man selv vælge om 

man ønsker at deltage i turen. 

Svend Erik Larsen spørger om bestyrelsen skal vide hvornår man ankommer. 

Lise Mollerup svarer bekræftende på dette, med en oplysning om, at man kun kan 

forvente gratis transport fra lufthavn til hotel, hvis man ankommer fredag efter kl. 15. Der 

vil være gratis transport hele dagen lørdag. 

Finn Leif Christensen anbefaler, at alle deltagere får en kuvert med deres tilskud, og så 

kan man selv bestemme hvad dette tilskud skal bruges til. 

Hans Jørgen Parling fortæller, at han har deltaget i 11 år (var dog ikke med i København). 

Alle andre år har bestyrelsen arrangeret en udflugt, som de har givet tilskud til. Dette 

tilskud betød, at brugerbetalingen ikke var så stor for at deltage i udflugten. 

Susanne Duemose giver udtryk for, at tilskud også skal komme dem til gode, som ikke 

drikker øl, vin eller spiritus, og derfor ikke ønsker at deltage i en tur til et bryggeri, en 

vingård eller et whiskydestilleri. 

Diskussionen fortsatte med indlæg for og imod de forskellige muligheder.  

Lars Klokkedal mener, at det rent administrativt vil være lettest at fratrække et tilskud fra 

den totale deltagerbetaling, men mener samtidig ikke, at man behøver at vælge den 

samme løsning hvert år.  

I forbindelse med bustransport mellem lufthavn og hotel fortæller Lars Klokkedal at 

værtslandet kun er forpligtiget til at sørge for gratis transport, hvis der er mindst 10 

gæster der venter på kørsel.   
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Lise Mollerup Sørensen fortæller, at der kommer en tilmeldingsblankt som alle skal 

udfylde. Ved tilmelding skal der betales et depositum. 

Martin Guldager fortæller, at man ved tilmelding skal gøre opmærksom på, hvilken 

rækkefølge man ønsker at spille i disciplinerne double og trio. 

Finn Leif Christensen roser Lise for et flot oplæg – og kan kun selv bifalde en tur til 

Atlanterhavet. 

 

 

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. 

 

Svend Erik Larsen takker bestyrelsen for de mange gode ture, som han og Ninna har 

været med på siden 2001. Det har ikke på noget tidspunkt været en dårlig oplevelse. Tak 

for det store arbejde. 

 Lise Mollerup Sørensen oplyser om, at stævnet i 2018 bliver i Wien 

Lars Klokkedal tager ordet til sidst og takker Martin for, at han har ledet os godt igennem 

generalforsamlingen, og takker alle fordi de deltog i generalforsamlingen og ønsker alle 

en god tur hjem. 

 
Referent: Bente Makholm  

 


