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Referat fra ESBC Danmark Generalforsamling 
 

Søndag den 03. oktober 2021 kl. 15.00 
World Cup hallen, Rødovre Centrum 

 
 
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: 

Kasserer 2 år (Børge Keller) genopstiller 
Bestyrelsesmedlem 2 år  (Lise Mollerup Sørensen) genopstiller 
Bestyrelsessuppleant 1 år (Bjarne Olsen) genopstiller 

7. Valg af: Bilagskontrollant 2 år (Thomas Guldager) genopstiller 
 Bilagskontrollantsuppleant 1 år (Jette Olesen) genopstiller 

8. EM-stævne 2022, Berlin 
9. Eventuelt 

 
 
Referat:  
 
Deltagende 38 medlemmer, bestyrelsen 5 medlemmer, fuldmagter 9. 
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Formand Lars Klokkedal bød velkommen til årets generalforsamling kl. 15.00 og 
oplyste forsamlingen om at referent er Birgit Arnét og stemmeoptællere er Ninna 
Larsen, Grethe Aggergaard. 
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. 
 

Ad 2.: Bestyrelsens beretning.  
  

Der er jo ikke meget at berette om, da der ikke har været 
bowlingaktiviteter eller stævner i  
ESBC-regi siden sidste generalforsamling.      
         
Derfor bliver beretningen meget kort med oplysninger om de planlagte 
EM-stævner de   
kommende 3 år samt lidt oplysninger om 
medlemssammensætningen.   
         
Næste år er det besluttet, at EM-stævnet skal afholdes i Berlin med 
åbningsarrangement   
søndag den 26. juni klokken 18.00. Så må vi håbe, at 3. gang er lykkens 
gang, som man siger. 
Bowlingspillet starter mandag den 27. juni og slutter med Masters og 
afslutningsceremoni  
lørdag den 2. juli, hvor der også er Banquet klokken 19.00.    
         
Hvis der er tilstrækkelig tilslutning, så vil der blive arrangeret 
bustransport t/r til Berlin.  
Udrejse lørdag den 25. juni og hjemrejse søndag den 3. juli.    
         
I 2023 er det besluttet at Israel skal være værtsnation, og stævnet finder 
sted i Haifa, fra den  
17. juni til den 24. juni.       
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EM 2011 blev også afholdt i Haifa, og hvis jeg ikke husker galt, så fik 
Danmark en   
Europamester det år.       
         
I 2024 har Frankrig lagt billet ind på at få overdraget Stævnet.    
Det vides ikke på nuværende tidspunkt, i hvilken by det bliver.    
Det bliver først besluttet på ESBC-Europas generelforsamling i Berlin til 
næste år,  
hvor EM 2024 skal afholdes.       
Årsagen til at Frankrig gerne vil have stævnet i 2024 er nok, at det falder 
sammen med De 
Olympiske Lege som jo skal afholdes i Frankrig dog ikke på samme tid som 
ESBC stævnet. 

         
Medlemstallet er på 154. Det er 1 medlem mindre end sidste år.    
98 herrer         
56 damer         
Af de 154 medlemmer kommer 114 øst for Storebælt      
34 fra Jylland og        
6 fra Fyn         
         
Bestyrelsen har afholdt nogle møder i årets løb, hvor vi har snakket om 
situationen generelt  
og  fordelt de arbejdsopgaver, der trods alt har været.     
Tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt arbejde til gavn for ESBC 
Danmark  
         
Det var alt, så bestyrelsens beretning overgives til 
generalforsamlingen. 
Beretningen blev taget til efterretning.   
         

 
Ad 3.: Kassererens beretning. 
 Børge Keller udtalte at der ikke var meget at berette pga at der ikke har 
været EM i Berlin og derfor heller ikke har været ind- og udbetalinger. Der var ikke 
behov for gennemgang af regnskabet fra forsamlingen. Dog fastholdes kontingentet, 
så der er ”styr” på medlemmerne, og ESBC-Danmark vil yde tilskud til alle 
deltagende medlemmer i 2022 på kr. 500.00. Stor jubel fra forsamlingen. 
 
Beretning og regnskab blev taget til efterretning. 
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Ad 4.: Fastsættelse af kontingent. 
 Som Børge Keller nævnte under beretningen, foreslås kontingentet 
uændret. 
 
Ad 5.: Indkomne forslag. 
 Dirigenten konstaterede at der var fremsendt 1 forslag fra Bente og Leif 
Makholm. 
 
Forslag til ændring af Vedtægter for ESBC-Danmark § 6, sætningen vedrørende 
fuldmagter. 
 
Nuværende formulering:  Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, dog 
således at ingen må være i besiddelse af mere end fem fuldmagter. 
Forslag til ny formulering: Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, 
dog således at ingen må være i besiddelse af mere en én fuldmagt. 
 
Leif Makholm begrundede forslaget, at han syntes, der var lidt kaos i sidste års GF 
idet der var en del personer, der havde samlet fuldmagter for at bruge dem i 
forbindelse med afstemninger, hvor de forventede at afstemningen kunne gå dem 
imod. Den demokratiske proces bør primært ske ved personligt fremmøde. 
 
Karl-Olaf Friis nr 164: mener det kan være vanskeligt at møde hver gang af 
forskellige årsager. 
 
Helle Hansen nr. 163: Spørger hvem hun kan give fuldmagt til, da hendes partner 
ikke er ESBC-medlem. 
 
Svend Erik Larsen nr. 92: udtrykker store problemer (et sandt helvede) med at 
overgive fuldmagt, hvis man ringer til et andet medlem og denne allerede har fået 
én fuldmagt. 
 
Lars Klokkedal: Er enig i at ESBC er en demokratisk forening ligesom i at det vil være 
bedst hvis medlemmerne møder personligt op til generalforsamlingen. 
ESBC-Danmarks medlemmer er spredt over store dele af landet og ikke alle deltager 
i Forbundsmesterskaberne for Old Boys/-Girls. Det kan være en lang rejse for nogle 
at komme til generalforsamling og det kan for nogle medlemmer ikke være muligt at 
deltage. Det er ikke det samme som at de pågældende ikke er interesserede eller 
ikke ønsker medindflydelse. 
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Forslaget gør det vanskeligt at kunne give fuldmagt, for som det er i gældende 
vedtægter skal man blot finde én person, der ikke har 5 fuldmagter i forvejen.  
Hvis forslaget vedtages, skal vedkommende finde en person, der ikke har fået nogen 
fuldmagt. Er det vedtægternes formål at gøre det vanskeligere for medlemmerne ?? 
 
Lise Mollerup Sørensen nr. 2: Giver Lars ret, alle skal have ret til medbestemmelse. 
Lise foreslog at bestyrelsen tager det op og prøver at finde en fornuftig løsning. 
 
Martin Guldager nr. 85: Der er jo en begrænsning for nuværende på fem 
fuldmagter. 
 
Bjarne Olsen nr. 29.: Alt dette er på grund af sidste år, hvor der var flere fuldmagter 
end fremmødte medlemmer.  
 
Eva Kristensen nr. 45.: Det var jo et helt specielt år sidste år pga. Corona, der var 
mange som ikke ville rejse, derfor nok de mange fuldmagter. 
 
Karl-Olaf Friis nr. 164: Kommenterede, at der er mange andre foreninger, hvor der 
er flere fuldmagter end aktionærer. 
 
Der kom lidt løse kommentarer fra flere i forsamlingen, sniksnak. 
 
Forslaget blev sendt til afstemning. 
Der var 4 stemmer for, 43 stemmer imod, 6 stemte blank – forslaget faldt 
 
Ad 6.: Valg til bestyrelse. 
 Børge Keller genopstiller som kasserer – blev genvalgt uden 
modkandidater 
 Lise Mollerup Sørensen genopstiller som bestyrelsesmedlem – blev 
genvalgt uden modkandidater 
 Bjarne Olsen genopstiller som bestyrelsessuppleant – blev genvalgt uden 
modkandidater 
 
Ad 7.:  Valg af Bilagskontrollant  
 Thomas Guldager genopstiller som bilagskontrollant – blev genvalgt 
uden modkandidater 
 Jette Olesen genopstiller som Bilagskontrollantsuppleant – blev genvalgt 
uden modkandidater 
 
Ad 8.: EM stævne i Berlin 2022  
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 Lise indledte med, at EM starten ligger i samme weekend som liga-
stævnet, hvis nogen ønsker at deltage i det, kan det muligvis klares ved at komme 
én dag senere til Berlin, da EM stævnet afvikles fra mandag til lørdag. 
Bestyrelsen vil foreslå et socialt aftenarrangement, således vil bestyrelsen ansøge 
om spillefrihed fra ca. kl. 16.00  for hele den danske gruppe, ligesom det var planlagt 
i 2020 og 2021, hvis der er stemning for det. 
Lidt om hotellerne. Bestyrelsen har valgt Park INN Hotel, som er et fantastisk hotel. 
Priserne er sat ned i 2022, der er en lille forskel til f.eks. Booking.com og andre 
udbydere men Lise anbefaler, at vi booker gennem ESBC og bruger kodeordet 
”bowling” for at støtte organisationen i Berlin  
OBS.! Læs Lise´s skrivelse med oplysninger vedrørende EM 2022 i Berlin som er 
sendt til Jer alle. 
 
Karl-Olaf Friis: understøtter Lises udtalelser 
 
Aase Overgaard: spørger om der tages højde for at spillestart efter den sociale aften 
ikke er kl. 08.00 ? 
 
Tine Bune: bemærker at der skal tillægges 5% på de oplyste priser fra Park Inn hotel 
? 
 
Finn Leif Christensen: spørger til skat (Tax) om det er City-tax ? 
 
Lars Klokkedal: Der er ingen starter før kl. 09.00, men der er jo også transporten til 
hallerne. 
 
Martin Guldager: Det er alle tiders hal, som damerne skal spille alle disciplinerne i. 
Desuden vil han kraftigt fraråde at bestille udenom ESBC. 
 
Ad 9.: Eventuelt. 
  Dirigenten gjorde opmærksom på at under ”Punkt 9 Eventuelt” kan der 
ikke besluttes noget og at ordet er frit. 
 
Jan (fra SAS) spurgte til om er det muligt at holde generalforsamlingen om lørdagen i 
stedet for søndag? 
 
Leif Makholm meddelte ar der var en start kl. 19.30 i går lørdag men den blev aflyst 
på grund af  manglende tilmeldinger. 
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Formanden Lars Klokkedal takkede dirigenten med en flaske for at lede os godt 
igennem generalforsamlingen. 
  
Lars sluttede af med tak for deltagelsen og ”kom godt og sikkert hjem”. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.00 
 
 
Referent Birgit Arnét 


