ESBC Danmark
Referat fra ESBC-Danmark Generalforsamling 2020
01. november 2020

ESBC-Danmark Generalforsamling 2020
Søndag den 18. oktober 2020 kl. 15.00
City Bowling, Odense
Dagsorden iflg. vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
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 ikke
Bestyrelsessuppleant 1 år (Finn Leif Christensen) genopstiller ikke
7. Valg af: Bilagskontrollant (Preben Seerup) genopstiller
Bilagskontrollantsuppleant 1 år (Jette Olesen) genopstiller
8. EM-stævne 2021, Berlin
9. Eventuelt
Referat :
Formand Lars Klokkedal bød velkommen til årets generalforsamling kl. 15.00. Lars bad
medlemmer, som har indlæg (spørgsmål eller kommentarer) at overholde regeringens
restriktioner pga. Corona-situationen og blive siddende og præsentere sig af hensyn til
referenten. Alle blev bedt om at sætte mobilen på lydløs.
Ad 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Martin Guldager som dirigent og Martin blev valgt uden modkandidater.
Martin Guldager takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen ifølge vedtægterne var
udsendt med mindst 3 ugers varsel og generalforsamlingen derfor erklæres for lovligt indkaldt.
Dirigenten oplyste at bestyrelsen foreslog Grethe Aggergaard og Børge Keller som
stemmetællere.
Begge blev valgt uden modkandidater.

Formand: Lars Klokkedal
Uggeløse Bygade 4
3540 Lynge
Tlf.: 2367 1989
e-mail: klok@post1.dknet.dk

Sekretær: Birgit Arnet
Vildbaneparken 67M
2635 Ishøj
Tlf.: 2023 4615
e-mail: sysarnet@gmail.com

Kasserer: Børge Keller
Ejbyvej 69, Ejby
4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 4234 6985
e-mail: dbk@post7.tele.dk

Best.medlem: Henning Bjerregaard
Ørbækvej 8
2770 Kastrup
Tlf.: 6155 5019
e-mail:
henning.bjerregaard@mail.tele.dk

Best.medlem: Lise Mollerup Sørensen
Kornvænget 51 st.th
2750 Ballerup
Tlf.: 2237 7308
e-mail: lise.riggelsen@gmail.com

Best.suppleant: Bjarne Olsen
Mejsebo 33
2665 Vallensbæk StrandS
Tlf.: 2117 1684
e-mail: bjarne@bjolsen.dk

Hjemmeside: www.esbc.dk
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Bankkonto: 4310-0016562947

Ad 2. Bestyrelsens beretning
Formand Lars Klokkedal aflagde bestyrelsens beretning:
Ligesom Corona-pandemien har haft stor indflydelse på bowling arrangementer og
turneringer i Danmark, så bevirkede den også, at årets EM for Seniorer i Berlin ikke
kunne gennemføres.
Efter flere udsættelser af beslutning om hvorvidt EM i Berlin ville blive gennemført, kom
der fra Tyskland den 26. april meddelelse om, at EM måtte aflyses. Samtidig blev det
oplyst, at man var villig til at afholde EM i 2021 i Berlin.
Medlemslandene havde tidligere besluttet, at EM 2021 skulle afholdes i Sverige i
Norrköping. Der have imidlertid været visse vanskeligheder med kontakten til
organisationen i Sverige, blandt andet var depositum ikke indbetalt, og det var heller
ikke lykkedes at få gennemført det indledende møde i Norrköping.
Den 30. april blev der derfor sendt en mail fra ESBC´s Presidium til alle
medlemslandene med et forslag om, at EM i 2021 skulle afholdes i Berlin og i 2022 i
Haifa i Israel.
Et flertal af de lande der stemte, her i blandt Danmark, stemte for forslaget, så derfor
skal EM for seniorer afholdes i Berlin i 2021.
Så er der kun at håbe på, at corona situationen er således, at stævnet kan gennemføres.
Oprindelig havde 115 medlemmer tilmeldt sig stævnet i 2020, 39 damer, 65 herrer og
11 gæster. Bestyrelsen håber også, at Danmark kan stille med et stort antal deltagere
næste år.
Medlemstallet i ESBC Danmark er for nærværende 155. Fordelt på 36 medlemmer med
bopæl i Jylland, 6 på Fyn og 113 på Sjælland.
Sidste år var vi 163 medlemmer, så der er altså tale om en tilbagegang i medlemstallet
på 8.
Der har i årets løb på skift blandt bestyrelsesmedlemmerne og suppleanten været
afholdt bestyrelsesmøder, hvor vi har fordelt og snakket om de arbejdsopgaver der skal
udføres, for at foreningen kan fungere, og jeg vil gerne takke mine bestyrelseskolleger
for godt og engageret arbejde.
Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, så har bestyrelsesmedlem
Bente Makholm besluttet ikke at genopstille. På bestyrelsens og medlemmernes vegne
vil jeg gerne sige Bente tak for det arbejde hun gennem 4 valgperioder siden 2012 har
udført til glæde og gavn for ESBC Danmark.
Det samme gælder bestyrelsessuppleant Finn Leif Christensen. Finn har været
bestyrelsessuppleant siden 2016. Jeg vil også gerne på bestyrelsens og medlemmernes
vegne sige Finn tak for det udførte arbejde.
Det var så bestyrelsens beretning. Desværre var der ikke noget at berette om
vedrørende EM stævnet, men det bliver der forhåbentligt til næste år, og gerne om
medaljer til Danmark.
Bestyrelsens beretning overleveret til generalforsamlingen.
Dirigent Martin Guldager takkede for beretningen, som herefter blev taget til
efterretning.
Finn Leif Christensen ønskede oplyst antal deltagere og fuldmagter, det blev oplyst at
der var
35 deltagere og 41 fuldmagter , altså i alt 76 stemmer.
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Ad 3. Kassererens Beretning – herunder aflæggelse af regnskab
Kassereren gennemgik kort regnskabet, nævnte at der er et underskud på grund af
nedskrivning af tøj og pins. Der har ikke været de sædvanlige udgifter, da EM blev aflyst i
sommer som følge Corona-pandemien.
Beretning og regnskab blev taget til efterretning.
Ad 4.

Fastsættelse af kontingent

Børge Keller foreslog uændret kontingent ( 125.00 kr) – det blev vel modtaget af
forsamlingen.
Ad 5.

Indkomne forslag

Dirigenten konstaterede at der var fremsendt 3 forslag, heraf 2 fra bestyrelsen og 1 fra Harly
Bjerregaard.

5.1. Forslag 1. Bestyrelsen foreslog en redaktionel ændring af vedtægternes § 4.
Nuværende § 4 – Opdeles i punkter for bedre overskuelighed
§ 4 Bestyrelsen
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. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne. 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 opdeling af §4 Bestyrelsen
§4.1 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.
§ 4.1.1 Det tilstræbes, at medlemmer af bestyrelsen fordeles ligeligt mellem landsdelene.
§4.2 Ligeledes vælges en bestyrelsessuppleant for en 1 årig periode. Suppleanten indtræder i
valgperioden, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder. Suppleanten deltager i
bestyrelsesmøderne.
§4.3 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
Forslaget blev vedtaget uden ændringer!
5.2 Forslag 2. Nyt forslag fra Harly Bjerregaard vedrørende § 4 Bestyrelsen.
Valg af bestyrelse:
Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år. Et bestyrelsesmedlem kan højst sidde i 3
valgperioder.
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Udskiftning kan ske således:
Af de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg på årets generalforsamling, skal det medlem, der
har siddet længst i bestyrelsen, træde ud af bestyrelsen.
Godkendes forslaget, gælder det fra generalforsamlingen 2021.
Begrundelsen er ikke utilfredshed med den nuværende bestyrelse, vi har jo valgt dem igen
og igen, men for at skabe noget dynamik og fornyelse i bestyrelsen.
Harly forklarede at hans forslag er en tilføjelse til § 4, altså som § 4.4
Gert Nielsen fik ordet og kom med et ændringsforslag til Harly´s forslag. Det skal gælde fra i
år 2020.
Det bestyrelsesmedlem, der har siddet i 3 perioder kan ikke genvælges.
Allan Kehlet : mente at de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, skal skiftes ud.
Bjarne Olsen: mente ikke, at det burde være 3 perioder, hvis man ikke kan vælges ind igen, at
man dermed kan have problemer med at få bestyrelsesmedlemmer.
Harly Bjerregaard: at man efter 3 perioder ude af bestyrelsen, kan komme ind igen.
Gert Nielsen: fastslog, at vedtages forslaget i dag, skal det gælde fra i dag 2020.
Dirigenten mente at man måske burde skrive, at man godt kan genvælges.
Leif Makholm havde endnu et ændringsforslag som lyder : 3 perioder i træk.
Dirigenten konkluderede at der nu var et nyt forslag, lydende ”Et bestyrelsesmedlem
vælges for 2 år. Et bestyrelsesmedlem kan højst sidde i 3 perioder i træk.”
Som følge af forslagenes betydning blev det besluttet, at der skulle være skriftlig afstemning
og der skulle stemmes om Gert´s forslag først. Derpå Harly´s forslag.
Gert´s forslag: 17 stemmer for, 59 stemmer imod – forslaget faldt.
Harly´s forslag: 23 stemmer for, 53 stemmer imod – forslaget faldt.
5.3 Forslag 3. Bestyrelsen foreslog at kun medlemmer af ESBC Danmark kan varetage
tillidsposter i bestyrelsen.
Nuværende ordlyd.
§4 Bestyrelsen
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. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne. 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:
§4 Bestyrelsen
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§4.1 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.
§ 4.1.1 Det tilstræbes, at medlemmer af bestyrelsen fordeles ligeligt mellem landsdelene.
§4.2 Ligeledes vælges en bestyrelsessuppleant for en 1 årig periode. Suppleanten indtræder i
valgperioden, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder. Suppleanten deltager i
bestyrelsesmøderne.
§4.3 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.
§4.4 Kun medlemmer af ESBC-Danmark kan varetage ovennævnte poster.
Begrundelse:
Når et medlem melder sig ud er det ikke længere hensigtsmæssigt at lade vedkommende
udføre et hverv for ESBC.
Forslaget blev vedtaget uden kommentarer.
Ad 6.

Valg til bestyrelse

Lars Klokkedal genopstiller som formand – og blev valgt uden modkandidater.
Birgit Arnét genopstiller som sekretær – og blev valgt uden modkandidater.
Da Bente Makholm ikke genopstiller som bestyrelsesmedlem, er denne post vakant.
Der meldte sig 4 kandidater til posten :
Tine Bune, Center, med stor erfaring i bestyrelsesarbejde fra andre bestyrelser,
Finn Leif Christensen, Ellipsen, tidl. bestyrelsessuppleant i ESBC bestyrelsen i 4 år og har
stor kendskab til bestyrelsesarbejde,
Henning Bjerregaard, SAS, vil gerne bidrage I ESBC arbejde og er kendt med
bestyrelsesarbejde
Thomas Guldager, Keglerne, vil gerne fastholde ESBC´s synlighed og gøre et stykke arbejde
for ESBC.
Skriftlig afstemning om disse kandidater gav følgende resultat:
Henning Bjerregaard fik 27 stemmer
Tine Bune fik 26 stemmer
Thomas Guldager fik 13 stemmer
Finn Leif Christensen fik 10 stemmer
Henning Bjerregaard blev dermed valgt som det nye bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsessuppleant Finn Leif Christensen genopstiller ikke, posten er vakant og følgende
kandidater meldte sig :
Bjarne Olsen, Center
Helle Hansen, Politiet
Thomas Guldager, Keglerne
Bjarne Elsborg, Grøndal
Skriftlig afstemning om disse kandidater gav følgende resultat:
Bjarne Olsen fik 36 stemmer
Helle Hansen fik 17 stemmer
Thomas Guldager fik 14 stemmer
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Bjarne Elsborg fik 9 stemmer
Bjarne Olsen blev dermed valgt som bestyrelsessuppleant.
Ad 7. Valg af billagskontrollant
Tidligere bilagskontrollant Liselotte Dahl er udmeldt af ESBC, så posten er vakant og Thomas
Guldager meldte sig som kandidat.
Thomas Guldager blev enstemmigt valgt som ny bilagskontrollant
Preben Seerup blev genvalgt som bilagskontrollant
Jette Olsen blev genvalgt som bilagskontrollantsuppleant.
Ad 8. EM stævne 2021 i Berlin
Lise Mollerup berettede kort om EM 2021 i Berlin, idet der var sendt en skrivelse ud med
oplysninger vedrørende EM i Berlin –Dog anbefalede Lise at alle tænker sig godt om ved hotel
bestilling netop i år, hvor ESBC Berlin ikke har de bedste betalings- og annulleringsbetingelser.
Det viser sig nemlig, at man kan booke til samme pris eller billigere ved at gå direkte på online booking på Hotel Park Inns hjemmeside. Og endnu mere vigtigt i disse Corona tider, så er
betalings- og afbestillingsreglerne meget bedre, så man ikke betaler forud og har mulighed for
afbestilling indtil 14 dage før ankomst.
Hotellet har kørt med en tilbudspris på ophold i 4 dage, og her kan man f.eks. så udnytte den
rabat og booke 2 x 4 dages ophold.
Vi plejer fra bestyrelsens side altid at anbefale at booke hotel via ESBC, men i år anbefaler vi
at man før endelig booking er meget opmærksom på at sammenligne priser, betalings- og
afbestillingsregler på flere booking platforme.
Martin Guldager bemærkede dertil (med presidie kasketten på), at deltagergebyret
sandsynligvis vil blive dyrere, hvis nationerne fremadrettet dropper at bestille hotel via
værtslandet, som så ikke har en budgetteret indkomst fra hotelovernatningerne.
Lise Mollerup nævnte som en sidste ting, at bestyrelsen igen i år planlægger en fælles aften
og går ud fra, at vi igen kan få ½ fælles fridag, så alle vil kunne deltage i fællesspisning og
socialt samvær denne aften.
Tine Bune: sagde at de vil køre i bil til Berlin og fandt at parkering dernede er temmelig dyrt.
Lars Klokkedal: regner med at vi vil få fælles transport, som det var planlagt i år. Tilbud på
dette fremsendes. Formentlig bliver prisen ved fuld bus ca. kr. 500-600.
Lars fortsatte med at der lige nu er 25% at spare på værelser på Park Inn hotel, så Lars
mindede om at booke direkte og selvfølgelig checke afbestillings-og betalingsreglerne.
Rita Danielsen: ville vide om bussen kører fredag eller lørdag ? Lars svarede at bussen kører
ned til Berlin lørdag og hjem søndag.
Mogens Danielsen: spurgte til om der vil være stop på vej syd, f.eks. Tappernøje ? Lars
svarede at det bliver afhængigt af tilmeldinger.
Allan Kehlet: orienterede om at der i år ville være en besparelse på kr. 1500 på hotel Estrell i
forhold til sidste år.
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Ad 9. Eventuelt
Dirigenten Martin gjorde opmærksom på, at der under ”Punkt 9 Eventuelt” ikke kan besluttes
noget og at ordet er frit og gav følgende orientering, at EM fremover ikke bliver i Sverige.
Martin Guldager: Det er ikke OK at der er så mange fuldmagter som i dag (35 deltagere hhv.
41 fuldmagter). ESBC er en social forening og folk bør deltage personligt. Det er et problem i
forbindelse med f.eks at stemme hvor der er flere kandidater, idet man ikke nødvendigvis har
den samme mening om disse i forbindelse med valg. Thomas Guldager supplerer Martin
omkring dette.
Lars Klokkedal takkede dirigenten med en present (6 flasker Guinness) for at have ledet os
gennem generalforsamlingen.
Lars sluttede af med tak for deltagelsen og ” kom godt hjem”.
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.50.

Referent: Birgit Arnét, 01.11-2020
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