Referat fra ESBC Danmark Generalforsamling 2019
Søndag den 6. oktober 2019, kl. 14:30
Bowlernes Bowling Center

Dagsorden ifølge vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning, herunder stævnet i Bologna 2019 og overrækkelse af årets vandrepokaler
Kassererens beretning
herunder aflæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
- Kasserer, Børge Keller genopstiller
- Bestyrelsesmedlem, Lise Mollerup Sørensen genopstiller
- Bestyrelsessuppleant 1 år, Finn Leif Christensen genopstiller
Valg af:
- Bilagskontrollant, Liselotte Dahl genopstiller
- Bilagskontrollantsuppleant 1 år, Jette Olesen genopstiller
EM-stævne 2020 i Berlin, Tyskland
Eventuelt

Referat:
Formand Lars Klokkedal byder velkommen til årets generalforsamling kl. 14:15. Hvis man har
indlæg (spørgsmål eller kommentarer), så skal man rejse sig og præsentere sig (af hensyn til
referenten). Alle bedes desuden sætte telefonen på lydløs.

Ad. 1

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår herefter Preben Dahl som dirigent, og Preben bliver valgt uden
modkandidater.
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 13/9
2019, og generalforsamlingen må derfor erklæres for lovligt indkaldt.
Dirigenten oplyser, at bestyrelsen foreslår Robert Mathiasen og Grethe Aggergaard som
stemmetællere – og begge bliver valgt uden modkandidater
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Herefter kan dirigenten konstatere, at der er
•
•

Fremmødt 52 medlemmer
Afleveret 3 fuldmagter

I alt 55 stemmer.

Ad 2

Bestyrelsens beretning, herunder stævnet i Bologna 2019 og overrækkelse af
årets vandrepokaler
Formand Lars Klokkedal aflægger bestyrelsens beretning:

Meget tyder på at Bologna er et godt sted for Danmark at afholde EM. Sidste gang vi var
på besøg i 2015 vandt vi et Europamesterskab i single hos damerne. I år blev det til et
Europamesterskab til herrerne i double aldersgruppe B hvor Gert Nielsen fra SISU og
Henning Bjerregaard fra SAS sikrede sig guldmedaljerne efter en spændende afslutning.
Vi fik yderligere en medalje med hjem fra Italien, da Sylvia Krasznai fra ELLIPSEN
erobrede en bronzemedalje i single aldersgruppe C.
Et stort tillykke til de dygtige bowlere.
Som ved de tidligere generalforsamlinger skal vi også i år hædre den dame og den herre,
som ved EM væltede flest kegler i de indledende 18 serier, og som derfor har gjort sig
fortjent til at få indgraveret deres navne i de af ESBC Danmark udsatte vandrepokaler.
•
•

Hos damerne blev det: Camilla Poulsen fra POLITIETS IF
Hos herrerne Robert Mathiasen fra SAS

Robert Mathiasen fik overrakt sin pokal. Camilla Poulsen er ikke til stede ved
generalforsamlingen, men vil få overrakt pokalen snarest.

Stævnet i Bologna, som på mange måder var en gentagelse af EM i 2015, forløb efter min
mening tilfredsstillende. Der var meget få problemer i bowlinghallerne med banestop, og i
år var der ingen husdyr på banerne i bowlinghallen i Casalecchio de Reno.
Åbningen fandt sted på hotel Savoia. Et uvejr før mødet skulle finde sted bevirkede, at
åbningen måtte flyttes indendørs i et lokale, der ikke helt var egnet til formålet. Der var
stort set ingen mulighed for at sidde ned under åbningshøjtideligheden, og lydforholdene
var heller ikke gode, så det bevirkede desværre en del uro og snak som gjorde, at
åbningen blev lidt rodet. Det danske flag ved indmarchen blev fornemt båret af Christian
Thomsen assisteret af Allan Kehlet. Efter selve åbningen var der dejlig mad og drikke.
Afslutningen fandt ligeledes sted på Savoia Hotel. Der var lidt vanskeligheder med at få
arrangeret, hvordan man skulle gå til bords i haven, men til sidst fandt alle nationer deres
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borde. Ellers et godt arrangement med god mad og drikke der sluttede med et
imponerende fyrværkeri.
Det årlige ESBC-møde startede med en kæmpe klage fra Israel vedrørende deres
hotel/indkvartering i Bologna. Israels delegation mødte op med deltagere som slet ikke
havde adgang til mødet, men som ville udbrede deres klager på mødet med alle nationer.
Noget turbulent men der blev bragt ro og orden, så mødet kunne starte med de relevante
punkter på dagsordenen.
Forslag fra ESBC-præsidiet om, at der fremover ændres på baneskift-modellen med at
rykke 5 baner til højre efter 3 serier. Det nye forslag der blev vedtaget lyder, at der efter
2 serier flyttes bane. Spillere med start på højre bane flytter til højre, og spillere på
venstre bane flytter til venstre. Altså samme model som der bruges herhjemme til
DM`erne. Det betyder, at der fremover skal skiftes baner 2 gange mod tidligere kun 1
gang.
Vedrørende fremtidige EM-stævner blev følgende informeret af præsidenten Lia Fievert.
• 2020 Berlin, hvor Florian Fister, sekretær og manager for Berlin 2020 gennemgik
bowlinghaller og hoteller.
• 2021 Norrköping, Sverige. Værtskabet blev bekræftet, men vi pointerede fra
Danmark, at det ville være en god ide at lægge stævnet i uge 27 og ikke i uge 26
på grund af midsommer med diverse tilhørende traditioner.
• 2022 har Israel lagt billet ind på at få stævnet til Haifa igen. Men desværre
meddelte Israels delegerede, at de på nuværende tidspunkt var usikre på, om de
havde hal-kapacitet nok og evt. måtte trække deres kandidatur. Dette spørgsmål
skulle blive afklaret i løbet af 2 til 3 måneder. Præsidiet har ikke modtaget noget
endeligt – men vi orienterer når der bliver meldt noget ud om dette.
Der var indkommet et forslag til sekretærposten. Den nuværende sekretær, Florian Fister
ville gerne fratræde nu eller evt. senere efter 2020, hvor stævnet jo afholdes i Berlin.
Forslag til sekretærposten var Vaidotas Baranauskas fra Litauen. Men da kandidaten ikke
var god nok til engelsk, som jo er nødvendigt for at kunne udfylde posten som sekretær
med det nødvendige skrivearbejde med videre på engelsk, så blev det besluttet, at Florian
Fister fortsætter på posten til 2020.
Det blev også besluttet, fremover at ændre ESBC-mødet fra om mandagen til om
søndagen.
På ESBC-mødet var Danmark repræsenteret af formanden Lars Klokkedal samt
sekretæren Birgit Arnét. Yderligere deltog Lise Mollerup Sørensen som æresmedlem i
ESBC Europa.
Vi havde jo arrangeret en udflugt under stævnet. Den forløb godt og blev krydret med et
besøg uden for programmet på Ferrari fabrikkerne. Vi havde forstået, at der var
drikkevarer ad libitum under middagen, men det var ikke tilfældet eller også havde vi
misforstået noget. Nå, vi kunne købe vin til fordelagtige priser, hvis der var behov for det,
så alle fik mulighed for at slukke tørsten.
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Vi boede jo på hotel Casalecchio di Reno, samme hotel som i 2015. Et udmærket hotel
selvom flere bemærkede, at de synes, at servicen og morgenbuffetten ikke var så god,
som sidst vi var på besøg.
Der opstod lidt af et problem, da vi skulle fra hotellet til lufthavnen ved hjemrejsen.
Bussen kunne ikke have al bagagen, men efter en del vanskeligheder lykkedes det dog at
få bagagen og de sidste deltagere til lufthavnen med en ekstra bus.
Så troede vi, at resten kun var en ekspeditionssag at komme med SAS til København. Det
viste sig imidlertid, at også her kunne flyet ikke have al bagagen med, så langt de fleste
måtte konstatere, at de manglede alt eller dele af deres bagage ved udleveringen i
København. Det betød, at de fleste af os først fik bagagen leveret på hjemmeadressen i
løbet af tirsdagen eller onsdagen.
Bestyrelsen havde inden stævnet i Bologna planlagt forskellige tiltag, som gerne skulle
give deltagerne i årets stævne - en bedre/en alternativ form for information.
Som udgangspunkt blev der oprettet en lukket Facebook side, hvor der løbende - både før
og under stævnet - kunne lægges information mv. tilgængelig for deltagerne i årets
stævne.
Det var en klar aftale, at information - ud over billeder - udelukkende var information der i
forvejen var udsendt til medlemmerne, information der var lagt på hjemmesiden, eller
information der var skrevet i "den gule informationsmappe". Det vil sige, at ingen deltager
ville gå glip af vigtig information ud over situationsbilleder fra stævnet, hvis de ikke var på
Facebook.
Det at Facebookgruppen blev oprettet som en lukket Facebookgruppe skulle betyde, at
kun medlemmer af gruppen - eller folk der var inviteret af administrator til gruppen - ville
kunne se, hvad der blev lagt i gruppen, men kun medlemmer kunne kommentere opslag.
Vi ville dermed sikre, at ingen information eller billeder ville blive tilgængelige for andre til forskel fra information og billeder på hjemmesiden, som der ikke kræves særlig adgang
for at se.
Den nye lukkede Facebookgruppe blev rigtig godt modtaget af mange med meget ros.
Men - så let skulle det ikke være. Der var et enkelt medlem, som følte sig krænket over,
at der blev lagt billeder på en lukket Facebook side, selv om der var givet tilladelse til, at
der ville blive lagt billeder på hjemmesiden, som der ikke kræves særlig adgang til at se.
Administrator af den lukkede Facebookgruppe fik ikke mulighed for at forklare, hvilke
begrænsede muligheder der var med en lukket facebookgruppe. Resultatet blev, at alle
billeder blev fjernet - og den information der efterfølgende blev lagt tilgængelig var meget
begrænset. Dette vil desuden betyde, at kun meget få billeder fra stævnet efterfølgende
vil komme på hjemmesiden. Er det sådan man ønsker det, eller ønsker man, at der også
fremover bliver oprettet en lukket Facebookgruppe.
Et andet tiltag var, det vi kalder "bestyrelsens synlighed". For første gang prøvede vi i år,
at der hver eftermiddag klokken 18 til 18.30 ville sidde et bestyrelsesmedlem i
receptionen. Her ville det være muligt at stille spørgsmål, komme med kommentarer eller
bare få en hyggelig snak med bestyrelsen.
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Bestyrelsen har en meget forskellig opfattelse af, hvordan dette blev modtaget. Der var
bestyrelsesmedlemmer der følte, at dette var spild af tid, og der var
bestyrelsesmedlemmer som mente, det havde været hyggeligt og godt at bruge en halv
time på at være tilgængelig for medlemmerne. Det er også et spørgsmål som vi gerne vil
kende Jeres holdning til.
ESBC Danmark kan i år fejre sit 25års jubilæum. Foreningen blev stiftet i 1994 efter
afholdelse af et stævne i Finland. ESBC Danmark blev stiftet i Bryggens Bowling Center
efter DM for Old boys/girls. Bestyrelsen i den nystiftede forening bestod af Christian
Thomsen, Jørgen Lerchedal, Orla Larsen, Peter Hallgren, og Lise Riggelsen (nu Mollerup
Sørensen).
Formand Lars Klokkedal fortæller, at han har modtaget et brev fra Christian Thomsen.
Christian havde en ide, en tanke, et forslag. Bestyrelsen har snakket om Christians
forslag, og vi synes, det er et godt forslag som vi gerne vil støtte.
Det er derfor med stor glæde for mig – på bestyrelsens vegne at meddele, at vi har
besluttet at udnævne Lise Mollerup Sørensen til æresmedlem i ESBC Danmark. Når man
sådan bliver indstillet til en udnævnelse eller ærestitel, så plejer der jo at følge en
begrundelse med, og selv om det måske ikke er nødvendigt i dette tilfælde, for vi ved jo
alle, at Lise gennem rigtig mange år har gjort et meget stort arbejde til gavn for ESBC
Danmark. Det er netop dette store arbejde og interesse for bowling i ESBC-regi der gør,
at Christian indstiller Lise til Æresmedlem.
Lise fik overrakt en buket blomster med ordene: Kære Lise, på medlemmernes vegne,
hjertelig tillykke med udnævnelsen.
Formand Lars Klokkedal fortsatte herefter beretningen.

Meget er sket i ESBC Danmark siden stiftelsen i 1994 med hensyn til vundne
Europamesterskaber, medaljer og Danske rekorder, og jeg er sikker på, at det også vil
gøre sig gældende i de næste 25 år.
Vi er pt. 163 medlemmer i ESBC Danmark. 43 vest for Storebælt, 128 øst for Storebælt og
2 med bopæl i Sverige. Vi har vist fået 2 nye medlemmer og der er flere på vej.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt bestyrelsesmøder på skift hos de forskellige
medlemmer samt hos suppleanten, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til
mine kolleger for et godt og engageret arbejde.
Det var bestyrelsens beretning, som overgives til generalforsamlingen.
Dirigent Preben Dahl takkede for beretningen, og konstaterer at der mindst var 2 ting,
som den opfordrede forsamlingen til at kommenterer.
Frank Aggergaard mener at en lukket facebookgruppe er fint for dem der har behov for
det. Frank mener dog, at det må være muligt at lave et log-in på en almindelig
hjemmeside, mener dog stadig at deltagerne skal spørges om der må offentliggøres
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billeder.
Joan Linnig er enig i, at der var god information, men at man skal respektere at der ikke
er billeder.
Helle Hansen, mener at der gerne må ligge billeder. Der er mange hjemme, som gerne
løbende vil følge med i hvad der sker. Helle mener samtidig, at den lukkede Facebook
gruppe også skal tilbydes andre end dem der var med. Jeg syntes at det var enormt
hyggeligt – og ærgerligt at det blev stoppet.
Martin Guldager forstår ikke rigtig, at vi lukkede facebookgruppen – fordi der var en der
ikke ville have billeder på – men hvad med hjemmesiden hvor der i dag ligger mange
billeder.
Formand Lars Klokkedal erkender, at han ikke var i stand til at give den person der
klagede en forklaring på, hvad en lukket Facebookgruppe er.
Martin Guldager har respekt for, at der er personer der ikke vil have offentliggjort billeder,
men så må bestyrelsen også slette billeder fra hjemmesiden. Man skulle ved tilmeldingen
give tilladelse til, at der bliver offentliggjort billeder på hjemmesiden
Gert Nielsen er enig med Martin – der skal på tilmeldingen være et afkrydsningsfelt hvor
deltagerne bekræfter at der gerne må offentliggøres billeder på hjemmesiden, det samme
må være gældende for en lukket facebookgruppe. Et medlem skal kunne frasige sig, at
der offentliggøres billeder.
Inge-Lise Møller fortæller, at de har været med siden 1996. Tænker hvad der vil ske hvis
der bliver transmitteret fra stævnet i fjernsynet. Hvordan vil man forhindre, at en eller
flere bestemte personer kommer med.
Formand Lars Klokkedal konstaterer, at man ved en fodboldkamp ikke spørger alle.
Steen Eriksen mener, at der kun var en der sagde nej. Steen mener det var hyggeligt
med billeder på den lukkede Facebookgruppe.
Allan Kehlet mener ikke, at det er et problem, hvis det er et situationsbillede.
Martin Guldager har den holdning, at man skal kunne sige NEJ, hvis det tydeligt er et
billede af personen.
Frank Aggergaard mener at bestyrelsen havde spurgt – det der sker nu det er, at vi
lægger hele byrden over på Bente, som skal sidde og sortere. Det bliver en svær opgave.
Formand Lars Klokkedal spørger: Skal man fremover lave en lukket Facebookgruppe?
Der ligger ikke information som ikke kan findes andre steder. Det er vanskeligt – både
juridisk og følelsesmæssigt.
Dorte Juhl Madsen er ikke i tvivl, hun vil meget hellere vises på billeder på en lukket
Facebookgruppe end på en hjemmeside, hvor alle har adgang.
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Bente Makholm forsøger at forklare, at bestyrelsen valgte en lukket Facebookgruppe for
netop at beskytte medlemmerne.
En lukket Facebookgruppe (som den vi oprettede) er kun synlig for medlemmer af
gruppen – eller dem som administrator havde inviteret til gruppen.
Som udgangspunkt inviterede jeg de deltagere i stævnet, som jeg selv er venner med på
Facebook. Andre deltagere i stævnet har selv anmodet om at blive medlem – men disse
skulle godkendes først af administrator (mig). Det vil sige, at ingen ”uvedkommende” ville
kunne få adgang til siden.
Tanken var at samle den information, som man kunne få brug for under stævnet i denne
gruppe – så man kunne undgå at lede i gamle mail eller lignende.
Desuden forsøgte vi at lægge situationsbilleder op – som alle tidlige har accepteret ville
blive offentliggjort på hjemmesiden.
En lukket Facebookgruppe har desuden den fordel, at den let kan blive opdateret løbende
under stævnet – en opdatering af hjemmesiden vil alt andet lige være meget mere
besværlig.
Frank Aggergaard konstaterer, at en Facebookgruppe er nemmere, men det vil køre
hjemmesiden ud.
Rudi Larsen kan ikke se problemet, lad folk sætte kryds i et felt.
Formand Lars Klokkedal svarer, at bestyrelsen også havde lavet et afkrydsningsfelt hvor
man kunne acceptere at der blev offentliggjort billeder, men i teksten stod der kun
billeder på hjemmesiden.
Gert Nielsen mener at det er lige meget – medlemmerne har haft mulighed for at sige
nej. Gert mener at en lukket Facebookgruppe er OK.
Martin Guldager mener, at der er et medlem der har klaget. Vi andre vil gerne have
billeder på. Det må være muligt at sortere dette billede fra.
Steffen Stripp fortæller, at han generelt ikke har noget at gøre med Facebook
Birgit Arnet mener ikke at problemet er så stort, idet vi alle er underlagt GDPR.
Personbilleder skal man tillade, men ikke situationsbilleder.
Grethe Aggergaard mente, at det var for dårligt, at informationen kom hurtigere frem til
de deltager der var på Facebook end til dem der ikke var på Facebook.
Bente Makholm kunne afvise dette – ingen informationer blev tilgængelig på den lukkede
Facebookgruppe før de var tilgængelige på mail, hjemmesiden eller i den gule mappe på
hotellet. Men - måske har deltagerne hurtigere fundet informationen på Facebook end det
ville tage at komme forbi den gule mappe og læse informationen der.
Der var herefter ikke flere kommentarer til den lukkede Facebookgruppe.
Der var kun ganske få kommentarer til det nye tiltag med ”Bestyrelsens synlighed”.
Lise Mollerup Sørensen fortalte, at hun havde haft rigtig travlt fredag aften med at samle
poser – men havde ikke haft henvendelser den eftermiddag hun sad på hotellet.
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Bente Makholm kunne fortælle, at hun havde siddet 2 eftermiddage på hotellet. Her
havde der begge dage løbende været medlemmer forbi – enten for at få en snak, små
spørgsmål eller kommentarer til stævnet. Opfattede ikke at det var spild af tid.
Martin Guldager mener ikke, at man kan evaluere efter et enkelt år.

Beretningen bliver herefter godkendt.

Ad 3

Kassererens beretning – herunder aflæggelse af regnskab
Kasserer Børge Keller gennemgår det reviderede regnskab, som i forvejen var udsendt til
alle medlemmer.
Året er stort set gået som det plejer.
Der har været en enkelt ”udskejelse” med et ESBC-stævne i Odense. Baggrunden for
afholdelse af dette stævne var, at forbundet i 2018 havde flyttet Forbundsmesterskabet
for Old Boys/Girls fra først i oktober til først i september. Der har i forbindelse med dette
stævne været en række indtægter og udgifter, specielt fordi bestyrelsen havde besluttet
at yde et tilskud til alle der mødte frem til Generalforsamlingen i Odense (mange havde
pludselig dobbelt transport – både til Forbundsmesterskabet for Old Boys/Girls og ESBCgeneralforsamling)
Børge har inden generalforsamlingen modtaget en mail med spørgsmål fra et medlem
som han vil forsøge at forklare:
1. Kr. 134.420 Betaling vedr. spil og banket
Dette tal indeholder deltagergebyr minus det generelle tilskud på kr. 300 som alle
deltagere har fået af ESBC Danmark
2. Hotelværelser – hvorfor billigere end først antaget
Dette skyldes, at vi har scoret en kursgevinst på valuta
3. Telefontilskud kr. 2.500
Det er telefonpenge til bestyrelsen på kr 500. pr. år
4. Tilskud til generalforsamlingen
Det var et tilskud til dem der mødte frem til generalforsamlingen, når
generalforsamlingen i 2018 ikke lå samtidig med Forbundsmesterskabet for Old
Boys/Girls
Vi kommer ud med et underskud på. Kr. 14.000 – som er bedre end forventet. Vi har ikke
brugt så mange penge på ordinære udgifter. Der har samtidig været indtægt på salg af
SAS-Credits samt en kursgevinst.
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Gert Nielsen gør opmærksom på, at de spørgsmål som Børge har besvaret er stillet af
ham. Gert mener dog, at tilskud til stævnet i Bologna er trukket fra 2 gange.
Kasserer Børge Keller fortæller, at tilskuddet ikke er fratrukket 2 gange. Det er kun
reduceret i status.
Gert Nielsen vil gerne kunne se hvad det er.
Kasserer Børge Keller mener, at det er et spørgsmål om specifikation – men tager
kommentaren til sig.
Steen Eriksen spørger ind til en post under Turen til Bologna, Italien
Hvad dækker beløbet på kr. 537,75 over?
Kasserer Børge Keller fortæller, at vi under stævnet afholdt et bestyrelsesmøde, hvor
bestyrelsen fik ”en lille en til halsen”.
Rudi Larsen kommenterer lagerbeholdningen af pins – få dem solgt til en lav pris.
Kassere Børge Keller svarer, at det gør vi også
Rudi Larsen kommenterer også, at der er en stor beholdning af klubtrøjer
Martin Guldager mener også at det vil være godt at sælge ud af gamle pins, men undrer
sig over, at prisen et steget på den pins der hedder ”2 danske flag”
Formand Lars Klokkedal mener, at prisen for ”2 danske flag” er den nye pris efter
genoptryk
Bjarne Olsen kan se, at ESBC Danmark har masser af penge, og spørger ind til hvad man
vil bruge pengene til. Vi har haft pengene siden ESBC blev afholdt i Danmark, hvorfor ikke
bruge pengene på medlemmerne.
Lise Mollerup Sørensen spørger ind til, hvad man mener med årstal på pins?
”2 Danske flag” er blevet genoptrykt og kan bruges igen.
Formand Lars Klokkedal fortæller at vi stort set har givet tilskud siden 2016 – og det har
vi tænkt at fortsætte med fremover. På den måde haves penge nok de nærmeste år.
Bjarne Olsen mener at det er fint med tilskud. Spørger ind til hvad tilskud til banket er for
noget.
Kasserer Børge Keller fortæller, at der ikke er tilskud til banket.
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Formand Lars Klokkedal fortæller, at der tidligere har været givet tilskud til en udflugt
eller til et fællesarrangement (det vil sige, at pengene var øremærket). Dette var der stor
utilfredshed med, og bestyrelsen valgte i stedet at give et generelt tilskud (uanset om
man vælger at deltage i et arrangement eller ej).
Søren Olesen mener stadig hvad han sagde ved generalforsamlingen sidste år: Sælg de
gamle pins for 5 kr. stk. Lad os få pengene hjem
Kasserer Børge Keller fortæller, at det er svært at sælge dem, når der ikke er interesse
for de gamle pins.
Frank Aggergaard giver Søren ret. Når vi prøver at bytte pins, så ser modtageren på
hvilke de har. Fremover skal der årstal på.
Dorte Juhl Madsen spørger ind til, om deltagerne ikke på forhånd kan bestille hvor mange
pins de ønsker
Kasserer Børge Keller svarer, at deltagerne allerede bestiller hvor mange pins de vil have
på forhånd. I år besluttede bestyrelsen at købe 600 stk. af den nye pins, og der er 83
tilbage.
Gert Nielsen spørger hvor lang leveringstid der er på at få leveret pins
Kasserer Børge Keller fortæller, at leveringstiden er 6 uger.
Martin Guldager mener vi skal gøre som Gert foreslår – bestille på forhånd. Afskriv de
gamle pins på en gang, og få fremover kun produceret pins med årstal.
Liselotte Dahl mener, at der er mange danskere, og dem vi bytter pins med, vil gerne
have forskellige pins.
Jørgen Frederiksen er enig med Liselotte. Finland har 3 eller 4 man kan vælge mellem.
Pins er ikke så attraktive mere – og er personlig ligeglad om der er årstal på de nye pins
eller ej.
Grethe Aggergaard giver Jørgen ret, interessen for pins er dalende. Hvis de forskellige
lande ikke bliver mikset mere i de enkelte starter, så vil de ikke bestille pins mere.
Inge-Lise Møller fortæller, at hun tager en håndfuld frem, og lader de andre selv vælge.
Mener at denne diskussion er latterlig.
Martin Guldager mener, at det er et stort problem, at vi alle spiller med de samme.
Landenes holdkaptajner må tage aktion på dette.
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Inge-Lise Møller spørger hvem der siger, at man kun skal bytte med dem man spiller
imod.
Kasserer Børge Keller giver udtryk for, at det vil være dejligt ikke at møde 3 fra Finland i
samme disciplin. Spørger Martin, om det ikke er noget som præsidiet påtaler.
Martin Guldager svarer, at præsidiet ikke har noget at gøre med spilleplanen. Der står dog
i reglerne, at man så vidt muligt skal spille med spillere fra forskellige lande – hvis det er
muligt. Det er noget holdkaptajnerne på tage op.
Gert Nielsen byder ind med, at årsagen måske kan være, at danskerne ofte ønsker at
holde en fridag for alle spillere.
Formand Lars Klokkedal erindrer, at præsidiet lovede at fremsende et evalueringsskema.
Jo længere tid der går, jo mindre kan vi huske.
Martin Guldager svarer, at det er korrekt med evalueringsskemaet, men når der er
repræsenteret 4 forskellige nationer i præsidiet, så er der ikke altid enighed.
Vi var herefter nået til budgettet for det kommende år – som Børge Keller kort
gennemgik. Børge gjorde opmærksom på, at bestyrelsen forventer at udbetale tilskud til
Berlin-ture på kr. 300 pr medlem der deltager.
Martin Guldager husker Børge på, at vi skal afskrive pins. Dette bliver dækket af
overskuddet, som nu er et underskud på kr. 13.000. Herefter var der en længere
diskussion om det budgetterede beløb til at dække printerpatroner og tryksager (i alt kr.
4.000) – hvor Martin mener at beløbet er alt for højt.
Gert Nielsen vil anbefale at man afskriver de 15.000 kr. som pins er værdisat til.
Leif Makholm mener at det afsatte beløb til printerpatroner og tryksager skal sættes ned,
og så må vi efterfølgende behandle en eventuel overskridelse.

Regnskabet bliver herefter godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad. 4

Fastsættelse af kontingent
Børge Keller foreslår uændret kontingent (kr. 125,00) – hvilket der ikke er indvendinger
imod.
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Ad 5

Indkomne forslag
Dirigenten konstaterer, at der ikke er kommet forslag ind.

Ad 6

Valg til bestyrelsen
Børge Keller genopstiller som kasserer – og bliver valgt uden modkandidater
Lise Mollerup Sørensen genopstiller som bestyrelsesmedlem – og bliver valgt uden
modkandidater
Finn Leif Christensen genopstiller som suppleant til bestyrelsen – og bliver valgt uden
modkandidater
Der var indvending mod, at dirigenten var gået lidt for hurtigt frem, og ingen
modkandidater havde fået tid til at melde ind hvis de ønskede at stille op.
Der var dog ingen andre der meldte sig på banen, og de tre valg blev accepteret.

Ad 7

Valg af
Bilagskontrollant. Liselotte Dahl bliver genvalgt.
Bilagskontrollantsuppleant. Jette Olesen bliver genvalgt.

Ad 8

EM Stævne 2020 i Berlin, Tyskland
Lise Mollerup Sørensen fortæller om næste års tur til Berlin, Tyskland, hvor der i forvejen
er udsendt et brev med diverse informationer.
Lise Mollerup Sørensen fortæller om det hotel (ESTREL) som bestyrelsen anbefaler. Som
noget nyt, så skal de enkelte deltagere selv gå ind og bestille deres værelser.
Hvis man vil deltage i hele stævnet, så skal man booke værelse fra den 26/6 til den 5/7.
Der vil også være mulighed for at bestille flere dage. Fremgangsmåden vil her være, at
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man booker det antal dage som systemet tillader, hvorefter man skal skrive til hotellet, at
man gerne vil booke ekstra dage. Det er ganske nemt at bestille værelser.
Steen Eriksen spørger ind til, hvor meget 5% City TAX beløber sig til:
Lise Mollerup Sørensen svarer, at man ikke betaler TAX af det som morgenmaden koster
– men det eksakte beløb kommer frem ved reservationen.
Emmy Grüner-Pedersen forstår ikke, at man kan bestille ekstra dage, for så er bussen
kørt.
Lise Mollerup Sørensen fortæller, at man selvfølgelig skal bestille hotel der svarer til den
transport man har valgt.
Lise Mollerup Sørensen fortæller videre, at der er hoteller som ligger tættere på de
bowlinghaller hvor vi skal spille, men at bestyrelsen anbefaler ESTREL, som er meget stort
hotel. Afstanden til den nærmeste bowlinghal er 3 km – men der vil som sædvanlig være
bustransport mellem alle officielle ESBC-hoteller og de enkelte bowlinghaller.
Prisen for parkering ved hoteller vil ligge på 12-16 Euro pr nat.
Martin Guldager gør opmærksom på, at der også skal betales for parkering ved
bowlinghallerne, hvis man vælger at benytte egen bil mellem hotellet og bowlinghallerne.
Steen Eriksen spørger ind til, hvorfra fællestransporten afgår.
Formand Lars Klokkedal svarer, at afgang fra København vil sket tæt på Københavns
Hovedbanegård. Det store spørgsmål er, hvor mange busser der bliver brug for. Det kan
være tvivlsomt, om der er 35 deltagere fra Jylland til fællestransport. Det der er
fremsendt, er kun et oplæg. Det var måske en ide at udsende et spørgeskema, så vi
kender antallet af deltagere ved de forskellige muligheder. Det er eventuelt en mulighed
at ændre starttidspunktet fra København, så dem fra Jylland kan tilslutte sig denne bus.
Der er en fast pris for bussen, og beløbet skal deles mellem dem der skal med. Lad os få
Jeres svar tilbage, så kan bestyrelsen bedre komme med et konkret oplæg.
Bjarne Olsen, er enig. Kan godt forstå at det kan være et problem for dem der kommer
fra Jylland, men vent med at diskutere detaljer til bestyrelsen har fået svar tilbage.
Formand Lars Klokkedal konkluderer, at hvis der ikke kan køre en bus direkte fra Jylland
til Berlin, så må vi finde den bedst mulige løsning. Vi vil gerne have en løsning på plads så
hurtig som mulig – da det vil være bedst for alle parter. Vi gør hvad vi kan, men kan nok
ikke gøre alle tilfreds.
Gert Nielsen opfordrer til, at spørgeskemaet kommer ud så hurtig som muligt, så der er
noget konkret at arbejde videre med.
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Søren Olesen spørger ind til, hvor mange der er plads til i bussen.
Formand Lars Klokkedal fortæller, at der er busser som kan tage op til 80 personer med.
Herefter var der en længere diskussion om fordeling af udgiften contra antal deltagere.
Allan Kehlet giver udtryk for, at det kan give problemer at man kun må have 2 stykker
bagage med. Hvis han skal have 2 bowlingtasker med, så har han ikke mulighed for at
have en kuffert med tøj med.
Lise Mollerup Sørensen gør opmærksom på, at selv om der kan være 80 i bussen, så er
det ikke sikkert at der er plads til bagage.
Formand Lars Klokkedal fortæller, at der kan være et vist antal tasker i en bus.
Busselskabet har sagt 2 stk. bagage per deltager, og de har lovet at de sætter en
anhænger på – uden at det koster ekstra. Der er altså 2 stk. bagage, men der er ikke en
begrænsning i hvor meget hvert stykke bagage vejer.
Søren Olesen er stadig usikker på udgiften pr. deltager hvis der er 35 deltagere i forhold
til, hvis der er 70 deltagere.
Martin Guldager opfordrer til, at man lader bestyrelsen forhandle med busselskabet.
Martin fortæller videre at afslutningsmiddagen afholdes på ESTREL – og åbningen
sandsynligvis også afholdes samme sted.

Ad 9

Eventuelt
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.
Bjarne Olsen fortæller, at ESBC altid afvikles om sommeren. I den forbindelse gøres der
forskel på damer og herrer. Det er varmt at spille i lange bukser. Hvorfor kan det ikke
tillades, at herrer spiller i korte bukser?
Lise Mollerup Sørensen gør opmærksom på, at vi havde diskussionen om spilleuniform
tilbage i 2016. Her blev det besluttet, at det enkelte land skal have godkendt en uniform.
Danmark kan forsøge at sende en ny beskrivelse frem af vores spilleuniform, hvor vi
tillader at mænd spiller i korte bukser.
Martin Guldager gør opmærksom på, at mænd skal spille i lange bukser. Det står
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beskrevet i reglerne, men Danmark kan indsende et forslag om at ændre dette.
Willy Pedersen fortæller, at han hele tiden har hørt, at ESBC Danmark blev startet op i
1994. Spørger – hvad men dem der har deltaget siden 1992? Willy siger, at det irriterer
ham ikke at høre om dem der har deltaget tidligere end 1994.
Gert Nielsen opfordrer til, at man fremadrettet afholder aktivitet i ESBC regi (som vi
blandt andet gjorde sidste år) og slutter med en middag.
Lise Mollerup Sørensen gør opmærksom på, at aktiviteten i 2018 blev afholdt på grund af,
at Forbundet havde rykket Forbundsmesterskabet for OBG:
Gert Nielsen opfordrer igen til, at ESBC Danmark holder sit eget stævne, med
efterfølgende fest.
Formand Lars Klokkedal er enig med Gert, men udfordringen er at finde en hal. Lars lover
at bestyrelsen vil overveje det.
Gert Nielsen er sikker på, at der ikke er bowlinghaller der vil sige NEJ, hvis man kommer i
god tid. Fortæller, at der i World Cup Hallen er 11 søndage, hvor der ikke er planlagt
aktiviteter.
Formand Lars Klokkedal mener, at selv om World Cup Hallen er ledig, så kan spillerne
godt være optaget andre steder.
Keld Andersen spørger ind til, om Øst/Vest match kan komme i karambolage.
Gert Nielsen opfordrer til at der nedsættes et aktivitetsudvalg, som kan arrangere noget.
Lars Klokkedal takker dirigenten med en flaske, fordi han har ledet os gennem
generalforsamlingen.

TAK fordi I kom, og kom godt hjem
Generalforsamlingen sluttede kl. 16:00
Referent: Bente Makholm (23-10-2019)
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