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Referat fra ESBC Danmark Generalforsamling 2018 

Lørdag den 7. oktober 2018, kl. 15:00 

City Bowling Odense 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning, herunder stævnet i Wien 2018 og overrækkelse af årets vandrepokaler 

3. Kassererens beretning 

herunder aflæggelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse 

- Formand (Lars Klokkedal) genopstiller 

- Sekretær (Birgit Arnét) genopstiller 

- Bestyrelsesmedlem (Bente Makholm) genopstiller 

- Bestyrelsessuppleant 1 år (Finn Leif Christensen) genopstiller 

7. Valg af: 

- Bilagskontrollant (Preben Seerup) genopstiller 

- Bilagskontrollantsuppleant 1 år (Jette Olesen) genopstiller 

8. EM-stævne 2019 i Bologna, Italien 

9. Eventuelt 

 

 

 

Referat: 

Formand Lars Klokkedal byder velkommen til årets generalforsamling kl. 15:00. Lars beder 

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

Medlemmerne bedes desuden sætte telefonen på lydløs.  

 

 

 

Ad. 1 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 14/9 
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2018, og generalforsamlingen må derfor erklæres for lovligt indkaldt.  

 

Dirigenten oplyser, at bestyrelsen foreslår Grethe Aggergaard og Svend Erik Larsen som 

stemmetællere – og begge bliver valgt. 

 

Herefter kan dirigenten konstatere, at der i alt er repræsenteret 66 mandater: 

• Fremmødte 52 medlemmer 

• Afleveret 14 fuldmagter 

 

 

 

Ad 2 Bestyrelsens beretning, herunder stævnet i Wien 2018 og overrækkelse af 

årets vandrepokaler 

 

Formand Lars Klokkedal aflægger bestyrelsens beretning: 

2 sølvmedaljer, 2 deltagere i Masters og 6 danske rekorder blev udbyttet af vor 

deltagelse i EM 2018 i Wien. Det må siges at være et absolut godkendt resultat. 

De 2 sølvmedaljer blev vundet 

• i herredouble aldersgruppe A af: 

o Kent Wigman, Brasilia 

o Michael Wittendorff, Enghaven 

• i damedouble aldersgruppe C af 

o Sylvia Krasznai, Ellipsen 

o Lise Mollerup Sørensen også fra Ellipsen 

Kent Wigman, Brasilia og Jan Schou Christiansen, SAS var de to spillere der 

kvalificerede sig til Masters, men de nåede ikke frem til de afgørende serier om 

medaljer. 

De danske rekorder blev sat 

• i herretrio AM over henholdsvis 2, 3, 4, 5 og 6 serier af: 

o Kent Wigman, Brasilia  

o Robert Mathiasen, Sisu 

o Michael Wittendorff, Enghaven 

• i herredouble AM over 2 serier af 

o Kent Wigman, Brasilia 

o Michael Wittendorff, Enghaven 
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Stort tillykke til de dygtige bowlere. 

Ingen Europamesterskaber til Danmark denne gang, men jeg er sikker på, at det 

kommer i Bologna næste år. 

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

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

• Vinderen hos damerne blev Camilla Poulsen, Politiets Idrætsforening 

• Vinderen hos herrerne Kent Wigman, Brasilia 

De to dygtige bowlere er ikke tilstede, men vi skal nok sørge for, at de hver får 

overrakt deres pokal snarest muligt. 

 

Der var sikkert mange, der var spændt på, hvordan Europamesterskaberne i 

Wien ville forløbe, for der havde jo været alvorlige vanskeligheder op til stævnet, 

da det havde været næsten umuligt for Præsidiet og medlemslandene at komme 

i kontakt med Organisationskommiten i Østrig hvilket bevirkede, at stævnet var 

meget tæt på at blive aflyst. 

Det er sikkert individuelt, hvordan man synes det så gik, men det er nok ikke helt 

forkert at sige, at EM som så ofte før var en blanding af gode og mindre gode 

ting. 

• Nogle oplevede problemer med bustransporten til bowlinghallerne. 

• Nogle oplevede problemer, da de skulle flytte 5 baner til højre efter de 

første 3 serier i Bowling Center Kugeltanz Prater. 

• Captains Meeting, der fandt sted i Plus Bowling Center, blev ligesom 

forrige år i Dublin lidt af en katastrofe. 

• Mødet blev holdt i selve bowlinghallen, samtidig med at der blev spillet 

bowling, så det var fuldstændig umuligt at høre hvad der blev sagt. Nu 

må man da efterhånden have fundet ud af, at Captains Meeting skal 

afholdes under ordentlige forhold. 

 

Åbningsceremonien og Banquetten synes jeg blev afholdt og afviklet godt. Der 

var plads nok til alle og udmærket mad og drikkevarer. Fanebærer ved 

åbningsceremonien var Karsten Lykkebo, og det gjorde han fornemt. 

 

Hotel Arcotel Wimberger hvor næsten alle danske deltagere boede var jo et 

gammelt bekendtskab, da det også var her, vi boede sidste gang, vi var i Wien. 

Det var stadig et godt hotel med gode værelser og en omfattende morgenbuffet 
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samt en hyggelig bar. Mærkeligt nok hændte det også denne gang, at der ofte 

var udsolgt af visse slags øl. 

Der opstod nogle problemer for så vidt angik vor informationsmappe. Mappen 

plejer jo at ligge frit tilgængelig for deltagerne, så de uden videre kan se i 

mappen. I år oplevede vi pludselig, at receptionen oplyste, at det ikke måtte ske 

af sikkerhedsmæssige årsager. Det betød, at mappen skulle gemmes væk i 

receptionen, og så skulle der spørges efter den, hvis man ville se i mappen. Ikke 

særligt hensigtsmæssigt, men det kunne ikke være anderledes. 

 

Vores arrangement med aftenspisning forløb ikke helt, som vi havde håbet eller 

var blevet stillet i udsigt. Vi var blevet lovet, at vi alle kunne være i samme 

lokale, hvilket desværre viste sig ikke at kunne lade sig gøre. Vi havde også fået 

forståelsen af, at der var rigeligt med helstegt pattegris, hvilket ikke helt var 

tilfældet. Det beklager vi selvfølgeligt. 

 

Som lovet på forrige generalforsamling, så har bestyrelsen kontaktet Præsidiet 

med henblik på at få indført i lovene, at hvis en spiller ønsker at protestere mod 

en dommerafgørelse, så havde vedkommende lov til at fuldføre eventuelle 

resterende serier. 

I Dublin i 2017, at vi fik at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. Svaret fra 

Præsidiet var, at det var der ingen grund til at ændre, for sådan var det på 

nuværende tidspunkt. Så må vi blot konstatere, at det vi fik at vide i Dublin, ikke 

var korrekt. 

 

På ESBC-mødet om mandagen blev Martin Guldager indvalgt i Præsidiet som ny 

kasserer. Tillykke Martin, vi er sikre på, at det er et godt valg til gavn for ESBC. 

På mødet blev ESBCs Tournament Direktor Pini Hershkovits genvalgt for endnu 

en periode. 

 

På ESBC-mødet blev det også vedtaget, at der fremover skal ske en såkaldt 

"Lane Mapping" eller "bane kortlægning" af de baner, der skal benyttes ved EM. 

Uden at gå i detaljer, så betyder det, at der for fremtiden skal foretages en 

undersøgelse af selv banelegemet, på de baner der skal benyttes for at sikre, at 

der ikke er ujævnheder på selve banen. 
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Når banerne så er godkendt, vil bowlinghallen modtage et "ETBF Sanctioned 

Center Certificate" gældende i 2 år. Vedtagelsen betyder også, at kun 

bowlinghaller med et sådant certifikat, vil kunne benyttes ved afholdelse af EM.  

Da det er noget der koster penge, der skal afholdes af værtslandet, så afstedkom 

dette forslag fra Præsidiet stor debat om blandt andet nødvendigheden af en 

sådan undersøgelse. Ved afstemningen stemte ESBC Danmark imod vedtagelsen 

af forslaget, da vi kunne frygte, at det ville afholde nogle lande fra at ansøge om 

afholdelse af ESBC EM på grund af de ekstra omkostninger. 

 

Den ordning der tidligere har været hos SAS med, at ESBC Danmark fik SAS 

Credits - bonuspoints - når man under SAS Sportsrejser anførte ESBC Danmark 

ved køb, som så kunne bruges som betaling til for eksempel flybilletter er ophørt 

pr. 30. juni i år. 

Nu er det sådan, at den rabat der gives, gives direkte til den pågældende der 

bestiller en flyrejse. Rabatten er fratrukket, i den pris der er anført, når man 

foretager et køb. 

De SAS Credits der var opsparet, er brugt og beløbet kr. 2.635,- er indsat på 

ESBCs konto, og vil fremgå af næste års regnskab. 

Ordningen med de ekstra 23 kilo eksisterer fortsat, når man booker via SAS 

Sportsrejser, som det fremgår af de oplysninger, der står i den information om 

EM 2019 i Bologna, der er udsendt til jer. 

 

Medlemstallet i ESBC Danmark er stabilt. Nøjagtig det samme som forrige år 166 

fordelt med 42 vest for Storebælt og 124 øst for Storebælt. 

 

I årets løb er der afholdt et antal bestyrelsesmøder for at tilrettelægge, aftale og 

udføre de nødvendige arbejdsopgaver, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at 

takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanten for det udførte 

arbejde. 

 

Det var bestyrelsens årsberetning 2018 som herved overgives til 

generalforsamlingen. 
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Dirigent Preben Dahl takkende for beretningen 
 
Der er ingen kommentarer til beretningen 
 
Beretningen bliver herefter godkendt. 

 

 

 

Ad 3 Kassererens beretning – herunder aflæggelse af regnskab  

 

Kasserer Børge Keller gennemgår det reviderede regnskab. 

• Udlevering af regnskab 

Alle medlemmer har modtaget et regnskab inden generalforsamlingen 

• Regnskab for ESBC 

Regnskabet som viser indtægter på i alt kr. 44.000 og udgifter på i alt kr. 39.000 -

hvilket giver et overskud på kr. 5.000,00 

• Regnskabet vedrørende stævnet i Wien 

Dette regnskab viser indtægter på i alt kr. 352.000 og udgifter på i alt kr. 382.000 

– hvilket betyder, at der på turen til Wien har været et underskud på i alt kr. 

30.000 

• Spørgsmål til regnskabet 

Der har inden generalforsamlingen været spørgsmål til hvordan regnskabet bliver 

præsenteret. Det er noget som bestyrelsen vil diskutere ved det kommende 

bestyrelsesmøde. Dette har dog ingen indflydelse på resultatet. 

• Beholdning af tøj og pins 

Der er en stor beholdning af tøj og pins. Den nye pins fra 2018 blev bestilt i et 

mindre antal end tidligere og alle pins fra 2018 er blevet solgt. Bestyrelsen har 

besluttet, at vi fremover også vil bestille færre antal pins.  

Børge Keller har herefter ikke yderligere kommentarer til regnskabet.  

 

Svend Erik Larsen forstår ikke, at der under udgifter er en post der hedder: 

Lagerværdi for solgte pins. 

 

Børge Keller forklarer, at det er nedskrivning af lageret (det der er taget fra lageret 

minus det der er tilgået lageret). 

 

Søren Olesen undrer sig over at der ligger 377 pins på lager (den pins med de 2 

danske flag). Forslår at de sættes billigt til salg. Børge fortæller at det er en ny 

levering af denne pins. Børge er enig i, at vi tidligere har talt om gamle pins, og hvis 

der er enighed i bestyrelsen, kan disse fremover sælges billigt – selv om det giver tab. 
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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. 

 

 

 

Ad 5 Indkomne forslag 

 

 Dirigenten konstaterer, at bestyrelsen har fremsendt 2 forslag 

Formand Lars Klokkedal vil gerne have, at vi behandler begge forslag – på trods af, at 

Martin Guldager inden generalforsamlingen fortalte, at bestyrelsen i DBwF netop har 

besluttet at flytte Forbundsmesterskabet for OBG tilbage til første weekend i oktober – i 

stedet for som i år, hvor Forbundsmesterskabet for OBG blev afholdt i første weekend af 

september.  

Ændring af vedtægternes § 2 Medlemmerne 

 

Formand Lars Klokkedal fortæller, at dette forslag bliver stillet på grund af en 

procedurefejl – i forbindelse med en tidligere ændring af § 2 (her ”faldt den sidste del af 

paragraffen ud – i forbindelse med afstemningen”). Bestyrelsen har derfor besluttet at 

stille forslaget fra 2016 i sin fulde ordlyd. 

 

Dirigent Preben Dahl læser nuværende ordlyd og forslag til ny ordlyd op. 

 

Nuværende ordlyd: 

Alle der r fyldt 50 år eller fylder 50 år i året for afholdelse af 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 ægtefæller eller samlever optages uanset 

alder. 

Alle nuværende medlemmer under 50 år forbliver som medlemmer. 
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Forslag: 

Alle der r fyldt 50 år eller fylder 50 år i året for afholdelse af 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 ægtefæller eller samlever optages uanset 

alder. 

Alle nuværende medlemmer under 50 år forbliver som medlemmer. 

Udmeldelse skal ske skriftligt eller per e-mail til foreningens kasserer senest 15. juli med 

virkning fra 31. juli samme år. Har et medlem ikke betalt kontingent og er blevet slettet 

som medlem, skal det skyldige kontingent for det pågældende år betales, inden 

vedkommende igen kan optages som medlem. 

 

Begrundelse: 

I forbindelse med omskrivning og ændring af ESBC Europas vedtægter i juni 2016, skulle 

der på generalforsamlingen 2016 vedtages en tilpasning af vores vedtægters § 2. 

Ifølge referat fra generalforsamlingen, ser det ud til, at der er sket en procedurefelt i 

forbindelse med tilpasningens vedtagelse. Det ser ud til, at kun ændringen blev sat til 

afstemning og ikke paragraffens fulde ordlyd, som det var meningen. 

 

Forslaget bliver vedtaget uden kommentarer 

 

 

Ændring af vedtægternes § 3 Foreningens midler 

 

Dirigent Preben Dahl læser nuværende ordlyd og forslag til ny ordlyd op. 

 

Nuværende ordlyd: 

Foreningens midler tilvejebringes gennem et medlemskontingent, der hvert år skal 

fastsættes på generalforsamlingen. Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. 

Kontingentet skal betales senest den 1. september. Eventuelt overskud fordeles mellem 

medlemmerne – f.eks. til billiggørelse af rejserne. 

 

Forslag: 

Foreningens midler tilvejebringes gennem et medlemskontingent, der hvert år skal 

fastsættes på generalforsamlingen. Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli. 

Kontingentet skal betales senest den 1. august. Eventuelt overskud fordeles mellem 

medlemmerne – for eksempel til billiggørelse af rejserne. 

 

Begrundelse: 

Ved at ændre regnskabsåret, vil vi fremover have bedre mulighed for at tilpasse os den 

tidsmæssige placering af Forbundsmesterskabet for Old Boys/Girls. 
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Formand Lars Klokkedal giver en mundtlig begrundelse:  

Bestyrelsen ønsker fortsat at ændre regnskabsåret, så det fremover slutter en måned 

tidligere. Det vil sige, at det indbetalte kontingent i 2018 kun gælder for 11 måneder.  

 

Forslaget bliver herefter vedtaget uden kommentarer 

 

 

 

Ad 6 Valg til bestyrelsen 

 

Lars Klokkedal genopstiller som formand – og bliver valgt uden modkandidater  

 

Birgit Arnét genopstiller som sekretær – og bliver valgt uden modkandidater 

 

Bente Makholm genopstiller som bestyrelsesmedlem – og bliver valgt uden modkandidater 

 

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

modkandidater 

 

 

 

Ad 7 Valg af 

 

Preben Seerup bliver genvalgt som bilagskontrollant. 

Jette Olesen bliver genvalgt som bilagskontrollantsuppleant. 

 

 

 

Ad 8 EM Stævne 2019 i Bologna, Italien 

 

Lise Mollerup Sørensen fortæller om næste års tur til Bologna, Italien, hvor der i forvejen 

er udsendt et brev med diverse informationer.  

 

Lise fortæller at det er hende der har skrevet den udsendte information, men kan kort 

supplere med følgende vedrørende Hotel Calzavecchio 
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• De Luxe dobbeltværelser 

Det er stadig muligt at bestille værelser i denne kategori 

• Prestigeværelser med balkon 

Disse værelser er alle optaget 

• Prestigeværelser uden balkon 

Det er stadig muligt at bestille værelser i denne kategori 

• Standard værelser (enkelt værelser, dobbelt værelser og 3-sengs værelser) 

Der er mange ledige værelser i denne kategori 

Liselotte Dahl spørger ind til, om det er muligt at bestille værelser med særskilt brusebad 

– der er deltagere som ikke kan komme op i et badekar 

 

Svend Erik Larsen spørger ind til, om man bliver afhentet i lufthavnen ved de fly man nu 

har bestilt billetter til.  

 

Lise Mollerup Sørensen fortæller, at man tidligst kan forvente at bliver afhentet i 

lufthavnen fredag kl. 15:00 

Hvis man bestiller sportsrejse, så har man ret til 2 x 23 kg bagage. En sportsrejse kan 

desuden ændres og afbestilles. Tjek flyvetiden, der kan være mellemlandinger. 

 

Martin Guldager husker alle på åbningen sidste gang, som var en katastrofe. Det er meldt 

ud, at både åbning og afslutning bliver afholdt på det hotel der hedder Savoia. Det er 

ligeledes blevet besluttet, at alle møder også bliver afholdt på Savoia. 

 

Lise Mollerup Sørensen fortæller at vi har fået forslag til en udflugt. Vi skal besøge det 

samme “balsamico factory” som vi besøgte sidste gang, men dette er en del af pakken, 

og kan ikke fravælges. Det er enighed om, at det lyder som en god tur. Der var dog 

enkelte kommentarer til mærket ”vin ad libitum” som slap op.  

 

Lillian Andersen anbefaler at man køber balsamico på turen – det er meget billigere end i 

forretninger. 

 

Helle Hansen spørger ind til, om det lokale værtshus på hjørnet stadig eksisterer, hvilket 

Lars Klokkedal kan bekræfte. 

 

Martin Guldager spørger ind til, om vi kan forvente tilskud til turen. 

 

Lise Mollerup Sørensen svarer, at tilskud bliver det samme som sidste år. 

 

Lise Mollerup Sørensen gør opmærksom på, at man skal udfylde den tilmelding der bliver 

sendt ud – også selv om man har forudbestilt sit værelse. 
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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. 

 

Niels Christian Andersen spørger ind til "Lane Mapping" – er det en termografisk måling af 

banerne, og har vi en ide om hvad det koster. 

 

Lise Mollerup Sørensen fortæller, at Bologna allerede har fået godkendt deres baner. 

 

Lars Klokkedal fortæller, at det koster 30 euro pr. bane. Der er en tidskrævende 

gennemgang af banerne, og det kan ikke ske under præsidiets besøg. Det vil sige, at det 

koster ekstra overnatning og flyrejse. Der kan være lande der ikke vil kunne skaffe disse 

penge, og det vil betyde at deltagergebyret muligvis vil blive sat op. 

 

Martin Guldager fortæller, at der ved mødet i Wien var bred tilkendegivelse fra 26 lande – 

selv om det helt sikkert er overflødigt som den type bowlere vi er. Italien stemte for – 

måske fordi de allerede havde gjort det. Med hensyn til prisen – så svinger den afhængig 

af, hvem man taler med. Det er måske korrekt, at der kommer mindre antal ansøgninger 

til at afholde stævnet. Regnskabet for de sidste års mesterskabet har vist så stort 

overskud, at de ca. 30.000 kr. sagtens kan blive dækket. 

Deltagergebyret kan sagtens holdes på 230 euro – hvis ikke, så vil deltagertallet falde. 

 

Martin Guldager fortsætter med, at man har regler i ESBC Europa, som tillader at man 

kan komme ude fra gaden og bliver bestyrelsesmedlem. Martin anbefaler at bestyrelsen i 

Danmark diskuterer dette med de andre lande, så man ændrer reglerne og kræver at 

man er medlem af ESBC Europa og dermed har en alder som gør at man kan være 

medlem. 

 

Allan Kehlet fortæller, at hans hal har fået topografien lavet (og det udvider sig og 

trækker sig). Det har ingen effekt sådan som vi spiller bowling. 

 

Niels Christian Andersen erkender at overskuddet sagtens kan bære udgiften til Lane 

Mapping, men mener stadig at værdien for os bowlere vil være lig nul. 

 

Gert Nielsen starter med en spøgende bemærkning om, at vi måske havde spillet bedre i 

dag med Lane Mapping. Gert fortsætter med at fortælle, at Lane Mapping er en situation 

lige her og nu.  

Gert efterlyser i stedet at vi får en perfekt kegleopstilling og et godt tilløb når vi spiller 

rundt omkring i Europa. Det var en skandale i Wien – og det er de oplevelser som 

spillerne har. I Helsinki lå der et lig mellem banerne. Det er IKKE ens for alle, det kommer 

helt an på, på hvilken bane man spiller. 
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Lars Klokkedal giver udtryk for, at han er glad for, at vi har fået Martin Guldager ind i 

Europa bestyrelsen. Præsidiet (nærmere bestemt Pini) har en mening, og den er stålsat. 

Det ville være rart, hvis præsidiet hvert år lavede en evaluering. Hvad var godt og hvad 

var skidt. Vi kan ikke ændre på det der er sket, men man kan forsøge fremadrettet at 

gøre det bedre. 

 

Helle Hansen fortæller at der i Wien var en del utilfredshed over, at alle damer spillede 3 

dage i træk. Spørger om man ikke fremover kan gøre noget, så det ikke sker igen. 

 

Lars Klokkedal fortæller, at vi ingen indflydelse har på planlægningen – og det er ikke 

beskrevet i reglerne at man IKKE må spille 3 på hinanden følgende dage. 

 

Allan Kehlet har forstået, at man på Sjælland har fællestræning inden et stævne, og 

spørger hvorfor man ikke kan få det samme i Jylland. Allan tilbyder at stå for det i Jylland 

– og vil bestræbe sig på at denne træning bliver placeret så centralt som muligt.  

 

Lars Klokkedal takker for et godt initiativ. Fortæller desuden, at fællestræningen på 

Sjælland delvist er privat arrangeret.  

 

Martin Guldager fortæller, at det er ETBF og ESBC der i fællesskab har aftalt Lane 

Mapping. Det er aftalt at Lane Mapping skal foregå i ETBF regi. Man har valgt dette for at 

de skal lade os i fred. 

 

Martin Guldager fortæller videre, at i alle de år han har deltaget (og uanset hvordan det 

er gået) har alle ved afslutningen rost arrangementet. Det er besluttet, at der efter det 

kommende stævne i Bologna vil blive fremsendt et spørgeskema til alle lande. Præsidiet 

forventet et ærligt svar. Hvis Præsidiet kun skal tage action på det der bliver sagt ved 

afslutningen, så er der ingen problemer.  

Bemærk, det bliver IKKE sendt til de enkelte spillere, men til de enkelte lande. 

 

Niels Christian Andersen spørger ind til, om ESBC behøver at være medlem af ETBF. 

 

Lise Mollerup Sørensen svar JA til dette – vi får et sæt medaljer fra ETBF. 

 

Niels Christian Andersen spørger nu om vi behøver medaljer fra ETBF 

 

Lise Mollerup Sørensen er tilbøjelig til at give Niels Christian ret – det kan være lige meget 

med ETBF medaljer. Men, hvis præsidiet skal være kontaktperson til alle lande, så vil de 

have ETBF bagved. Lise fortæller desuden, at der er møde om Berlin her det kommende 

forår.  

 

Niels Christian Andersen giver udtryk for, at det svar han har fået er OK. Mener dog, at 

svaret ville blive NEJ, hvis alle ESBC-bowlere blev spurgt og de samtidig blev oplyst om, 
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hvad det koster. 

 

Lars Klokkedal slår fast at der skal gives ETBF medaljer. Vi skal passe på at vi ikke sætter 

os mellem 2 stole.  

 

Steen Eriksen husker at der i 2015 var hunde i det ene bowlingcenter. Spørger om vi kan 

undgå ved det kommende stævne? 

 

Gert Nielsen opfordrer til, at vi skiller tingene ad. Man betaler til ETBF for det antal spillere 

der deltager i stævnet. Man kan lade være med at betale og selv købe medaljer. 

Gert er bekendt med, at der er røre i ETBF om 50+ spillere – om tour for ”gamle spillere”. 

Man vil gerne have 200 euro i fee og et beløb pr spiller. 

 

Martin Guldager fortæller at fee til ETBF fra ESBC er 1 euro pr spiller pr. år. Hvis stævnet 

ikke bliver afholdt under ETBF, så er der helt sikkert mange nationale forbund, der ikke vil 

være med. Måske gælder dette også for Danmarks Bowling Forbund. Man kan ikke få 

garanti for en ordentlig behandling, hvis stævnet ikke er underlagt ETBF. 

Hvis man som spiller deltager i et ikke godkendt stævne, og man vinder – så er der ikke 

hjælp at hente hvis man ikke får sin præmie.  

Gebyret til ETBF er meget lille ved deltagelse i ESBC – sammenlignet med ungdommen 

som spiller 6 turneringer om året. Her betales 15 euro pr. deltager pr. gang til ETBF.  

 

Birgit Arnét undrer sig over, at ETBF bare kan bestemme. 

 

Martin Guldager slår fast, at ETBF (som er en sammenslutning af nationale forbund) kan 

bestemme. 

 

Finn Leif Christensen fortæller omkring træning, at lige så snart hallerne kender den 

oliprofil der skal spilles på ved det kommende ESBC-stævne, kan man betale sig fra at få 

lagt profilen på ved træning.  

 

Lise Mollerup Sørensen fortæller, at mange af dem der har deltaget i ESBC i mange år er 

breddebowlere, og det er lykkedes at vinde medaljer. Nu er vi ved at få de unge med 

(som nu er blevet gamle), og det kræver at stævnet præsenterer sig som et internationalt 

stævne (som medlem af ETBF). 

 

Gert Nielsen er enig med Lise. Tilløbet kan vi diskutere, men vi har ikke set baneforhold 

der har været ekstreme. 

 

Svend Erik Larsen fortæller, at han og Nina har været med siden 2001, og de har aldrig 

deltaget i et mesterskab der har været dårligt. Svend Erik fortsætter med, at de siddende 

bestyrelser (som de har oplevet) alle har gjort et kæmpe stykke arbejde. Medlemmerne 

får den information de har brug for. Svend Erik opfordrer til, at bestyrelsen får en stor 

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

generalforsamlingen. 

 

Lars sluttede med ordene: Der er risiko for regn – en regndråbe på din kind er et kys fra en der 

bor i himmelen og tænker på dig.  

 

TAK fordi I kom, og kom godt hjem 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 16:18 

  

 

 
Referent: Bente Makholm (07-10-2018) 

 


