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Referat af:  Ordinært afdelingsårsmøde i FSKBH bowlingafdeling  

Dato:  tirsdag den 6. maj 2014 kl. 19.30 

Sted:  World Cup Hallen, Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Beretning 

4. Indkomne forslag 

5. Orientering om regnskab og budget 

6. Valg 

    På valg er, alle for en periode på 2 år 

 Næstformand · Bjarne Carlslund · modtager genvalg 

 Udvalgsmedlem · Knud Bent Knudsen · modtager gen-

valg 

 Udvalgsmedlem · John Thomsen · modtager genvalg 

 Udvalgsmedlem · Pia Andersen · modtager ikke genvalg 

 Udvalgsmedlem · Thorbjørn Jensen · modtager genvalg 

 Udvalgsmedlem · Bjarne Olsen · modtager genvalg 

 Udvalgsmedlem · Grethe Aggergaard · modtager genvalg 

7. Pokaloverrækkelse 

8. Afslutning 

1. Valg af dirigent.  
Peter Holm blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at indbydelsen til 

bowlingafdelings årsmøde var korrekt indkaldt og udsendt. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere. 
Henrik Lindby blev valgt til referent, og Grethe Aggergaard og Bjarne Olsen fra udvalget blev 

valgt til stemmetællere. 

Dirigenten oplyste, at der var 30 stemmeberettigede fra 18 klubber. 

3. Beretning. 
Kaj Wieczorek supplerede sin udsendte skriftlige beretning med: 

At der er flyttet 39 kampe og det medfører meget ekstra arbejde. 

At der har været licenskontrol i løbet af sæsonen, og der blev opkrævet gebyr ved 3. kontrol. 

At åbningsstævnet, har været det bedste stævne økonomisk, med et overskud på 4.000. 

At der også har været et pænt overskud på julestævnet, som er et populært stævne. 

At Oldboys/girlsstævnet gav et lille overskud, der var mindre end forventet og mindre end sid-

ste år. 

At mestreskabsstævnet som altid gav et underskud, men det var der også budgetteret med. 

At afslutningsstævnet med 2½ start, gav et lille overskud pga. god rabat ved indkøb af præ-

mier. 
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At i FSKBH – Malmø kampen, blev damerne og bestyrelsesholdet suveræne vindere, mens 

herrerne måtte se sig slået. Næste års kamp afvikles 14. februar i WCH. 

Kaj afsluttede sin beretning med at sige, at som noget nyt i næste sæson bliver der starter på 

bane 1 i begge haller, således at hallen ikke kan leje banerne ud til løsbowlere, dog med vores 

2 reserve baner imellem. Vi skal også blive bedre til at overholde tiden, ellers kan vi komme 

ud for at hallen ville tage sig betalt, og regningen kan jo kun sendes et sted hen. 

 

4. Indkomne forslag. 
Der var indkommet 12 ændringsforslag i alt, hvor af de 11 var fra FSKBH´s bowlingudvalg, og 

det sidste forslag var fra HI-bowling. 

 
Ændringsforslag 1: 

 
§ 4. Turneringsform og – inddeling 

§ 4.1. Generelt 
Turneringer og stævner er åben for enhver forening, der er medlem af FSKBH 

 
 
Ændres til: 
§ 4. Turneringsform og – inddeling 

§ 4.1. Generelt 
§ 4.1.1. Bowlingudvalget arrangerer stævner i det omfang forholdene gør det muligt. 
§ 4.1.2. Turneringer og stævner er åben for enhver forening og enkeltmedlem, der er 

medlem af FSKBH 
 

Begrundelse: 
Fusion med LTFI 
Tilføjelse fra LTFI’s Bowlingreglement ( §4.1.1. ) – Tilretning af FSKBH bowlingreglement 
 
Susanne, Danica: Kan 4 enkeltmedlemmer deltage i turneringen? 
 
Henrik, FSKBHs kontor: Oplyste, at de skal lave et fællesskab og være indmeldt som klub i 
FSKBH, for at kunne deltage. 
 
Bent, udvalget: Tilføjet, at i bowling skal man være ansat i firmaet for, at kunne deltage. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

Ændringsforslag 2: 
 
Tilføjelse af ny paragraf: 

§ 4.2.12  Løbende turnering, der afvikles som individuelle enkeltmandsstævner 
(Søndagstræf) 

 
 
Begrundelse: 
Fusion med LTFI - Tilføjelse fra LTFI’s Bowlingreglement 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
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Ændringsforslag 3: 
 
 

§ 4.3.2. Et turneringshold består af 3 spillere + evt. 1 reserve 
Klubber må gerne benytte damer på herrehold, men benyttes dette er den 
/disse damer låst som ”herre-spiller” resten af igangværende holdturnering. 
Dog skal der altid være mindst én herre, der spiller. 

 
 
Ændres til: 

§ 4.3.2. Et turneringshold består af 3 spillere + evt. 1 reserve 
I damedivisioner/serier kan der tilmeldes ”blandet hold” – dvs. hold 
med spillere fra flere klubber. 
Dette er dog kun tilladt, hvis klubberne ikke i forvejen deltager 
med hold i damedivisioner/serier. 
Klubberne skal betale en tredjedel af holdafgiften for hver spiller de 
har tilmeldt holdet. 
Klubber må gerne benytte damer på herrehold, men benyttes dette er den 
/disse damer låst som ”herre-spiller” resten af igangværende holdturnering. 
Dog skal der altid være mindst én herre, der spiller. 

 
 
 

§ 4.4.2. Et pokalhold består af 3 spillere + evt. 1 reserve 
Klubber må gerne benytte damer på herrehold. 

 
 
Ændres til: 

§ 4.4.2. Et pokalhold består af 3 spillere + evt. 1 reserve 
I damernes pokalturnering kan der tilmeldes ”blandet hold” – dvs. 
hold med spillere fra flere klubber. 
Dette er dog kun tilladt, hvis klubberne ikke i forvejen deltager 
med hold i damernes pokalturnering. 
Klubberne skal betale en tredjedel af holdafgiften for hver spiller de 
har tilmeldt holdet. 
Klubber må gerne benytte damer på herrehold. 

 
 

Begrundelse: Det vil give mulighed for deltagelse af flere damehold i både hold- og pokalturnerin-

gen. 

Kristina, DRFB: Spurgte til om damerne var låst. 

Bent, udvalget: Det er ikke med i forslaget, at damerne er låst. 

Tine, DSB: Hvorfor skal man deltage i 2 turneringer, enten er man dame eller herre. 

Bjarne, DSB: Lad os prøve forslaget i en sæson. 

Kristina, DRFB: Nogle hold er så små, at de ikke får spillet, derfor en god ide med forslaget. 

Rene, HI: Det skal fjernes, at disse damer er låst resten af sæsonen. 

John, FDL: Forslaget er kun en fordel. 
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Susanne, Danica: Man kan ikke spille 2 gange i samme runde. 

Herefter blev forslaget sat til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget med 27 stemmer for og 3 imod.  

 

Ændringsforslag 4: 
 
 
Sletning af sidste afsnit i § 4.3.7. der lyder: 

Fra sæsonen 2010-2011 udsendes der ikke turneringsbog.  
 
Begrundelse: 
Ikke aktuelt at have stående i bowlingreglementet mere. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 
Ændringsforslag 5: 
 
Tilføjelse af ny paragraf: 

§ 6.3.11 Udebliver en person fra et arrangement / stævne uden afbud 
skal der betales for stævnet.  

 
Begrundelse: 
Fusion med LTFI - Tilføjelse fra LTFI’s Bowlingreglement 

Med tilføjelse af …skal der betales for arrangementet/stævnet, blev forslaget enstemmigt ved-
taget.  

 

Ændringsforslag 6: 

§ 6.4.2. For at få flyttet en kamp betales en afgift på kr. 200,00 af den klub som ønsker 
kampen flyttet. 
I gentagelsestilfælde skal der betales en afgift på kr. 300,00. 

 
 
Ændres til: 

§ 6.4.2. For at få flyttet en kamp betales en afgift af den klub som ønsker 

kampen flyttet. 
De første 2 gange en klub ønsker en kamp flyttet betales en afgift på kr. 
300,00 pr. flytning. 
For efterfølgende kampe betales en afgift på kr. 500,00 pr. flytning. 

 
Begrundelse: 
For at få afviklet turneringen sportsligt korrekt. 
At holde antallet af flytninger nede. 
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Per, Tryg og Susanne, Danica: Var i mod forslaget. 

Bjarne, DSB: Det er billigere at flytte kampe i KBU. 

Herefter en diskussion om hvornår kampdatoer kendes/er tilgængelige i de forskellige unioner. 

Erik, MBD-I: Foreslog, at det burde være muligt at flytte kampe i juli, når spilledatoerne for alle 

unionerne kendes. 

Bowlingudvalget trak deres forslag, og vil arbejde mod, at det bliver muligt at flytte kampe i 

juli. 

Ændringsforslag 7: 
§ 6.4.6. Flyttede kampe skal afvikles så tæt på oprindelig kampdato som muligt og se- 

nest 2 måneder efter det programsatte tidspunkt. 
 
 
Ændres til: 

§ 6.4.6. Flyttede kampe skal afvikles så tæt på oprindelig kampdato som muligt. 
 
 
Begrundelse: 
Tidsfristen kunne ikke overholdes, hvorfor denne slettes. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

Ændringsforslag 8: 
§ 7.3. Alle spillere, der har opnået licens i FKBU eller KFIU i sæsonen 2009-2010, kan 

hvis licensen søges rettidigt, dvs. inden 1. juni 2010, fortsætte med at spille 
bowling i FSKBH. 
Søges licensen senere end 1. juni 2010 skal spilleren være ansat, pensionist eller 
efterlønsmodtager i det firma som klubben repræsentere for at opnå licens. 

 
 
Ændres til: 

§ 7.3. Overgangsordning i forbindelse med fusion. 
 

§ 7.3.1. Alle spillere, der har opnået licens i FKBU eller KFIU i sæsonen 2009- 
2010, kan hvis licensen søges rettidigt, dvs. inden 1. juni 2010, fortsætte 
med at spille bowling i FSKBH. 
Søges licensen senere end 1. juni 2010 skal spilleren være ansat, pensio- 
nist eller efterlønsmodtager i det firma som klubben repræsentere for at 
opnå licens. 

 
§ 7.3.2. Alle spillere, der har opnået DFIF-kort i LTFI eller licens i FSKBH i sæsonen 

2013-2014, kan hvis licensen søges rettidigt, dvs. inden 1. juni 2014, fort-
sætte med at spille bowling i FSKBH. 
Søges licensen senere end 1. juni 2014 skal spilleren være ansat, pensio- 
nist eller efterlønsmodtager i det firma som klubben repræsentere, eller 
søge optagelse som enkeltmedlem i FSKBH, for at opnå licens.  

Begrundelse: Fusion med LTFI: 



 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 
Knuthenborgvej 24 - 2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk – info@fskbh.dk  

Debat om hvorvidt der var behov for § 7.3.1. 

Forslaget blev vedtaget, dog udgår § 7.3.1., og § 7.3.2. bliver til § 7.3. 

Ændringsforslag 9: 

§ 7.7. Licensordningen medfører en udgift for klubberne på kr. 45,00 pr. spillerlicens. 
 
 
Ændres til: 

§ 7.7. Licensordningen medfører en udgift for klubberne på kr. 50,00 pr. spillerlicens. 
 
 

Begrundelse: 
Generel forøgelse af udgifter i forhold til total økonomi i afdelingen. 

Almindelige prisstigninger. 

Forslaget vedtaget. 

Ændringsforslag 10: 
 
 
Sletning af § 8.3.1. der lyder: 

Går protesten stadig klubben imod, kan denne indsende fornyet protest til FSKBH’s 
appeludvalg til kendelse. 
Klubben må da yderligere betale et depositum til FSKBH på kr. 500,00 der tilbagebe- 
tales, såfremt protesten tages til følge 
(jvf. foreningens retningslinjer for appeludvalg stk. 6) 

 
 
 
Begrundelse : 
Appeludvalget er nedlagt i 2013 

Forslaget vedtaget. 

 

Ændringsforslag 11: 

Tilføjelse af ny paragraf: 
§ 9.4. Såfremt der ikke er tilmelding nok til stævner i en division / række kan to 

divisioner / rækker lægges sammen. 

Begrundelse: 

Fusion med LTFI. 

 

Det blev diskuteret, om de dårligste hold, så skulle have handicap, og der blev også spurgt til om 

hvornår der ikke er nok hold til en række. 

 

Forslaget blev vedtaget med 28 stemmer for og 2 i mod. 
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Ændringsforslag 12:  
 
§ 7.3. Alle spillere, der har opnået licens i FKBU eller KFIU i sæsonen 2009-2010, kan hvis licensen 
søges rettidigt, dvs. inden 1. juni 2010, fortsætte med at spille bowling i FSKBH. Søges licensen sene-
re end 1. juni 2010 skal spilleren være ansat, pensionist eller efterlønsmodtager i det firma som klub-
ben repræsentere for at opnå licens  
 
Dette ændres til.  
Alle spillere der har licens i FSKBH kan spille. Kun spillere der er ansat, pensionist eller efterløns-
modtager i det firma som klubben repræsentere kan opnå licens, dog kan den ansattes ægtefæl-
le/samlever og børn 15 til 21 år der bor hjemme også kan få licens. Ægtefælle/samlever og børn, 
der ikke længere bor med den ansatte, kan spille sæsonen færdig, men kan ikke få deres licens 
fornyet. Det gælder dog ikke spillere der har licens i FSKBH den 1. juni 2014. 

Dette vil gælde alle der fra D. 1. juni 2014. 

Begrundelse:  
FSKBH bowling har mistet mange spiller og klubber siden FKBU og KFIU blev langt sammen,  
mange bowlingspillere giver udtryk for at de spiller et andet sted fordi deres Ægtefælle/samlever 
ikke kan få licens til FSKBH bowling, men de er medlem af FSKBH, og de der kan være aktive i 
ALLE andre sportsgrene i FSKBH.  
For 4 år siden kunne et stævne vare 2 dage, i dag vare det knapt 1 dag, afslutningsstævnet har 
vi svær med at samle 3 starter, den nedgang må vi stoppe.  
Ved godt det er en firmasport, men hvorfor skal FSKBH bowling ikke ligne resten af FSKBH.  
 
Vores ønske er at FSKBH bowling består og at FSKBH bowling er et sted hvor alle klubmedlemmer 
kan deltage.  
 
Med venlig sport hilsner  
 
Renè Hansson-Berg  
Afdelingsleder HI-Bowling 

 

Vedr. ændringsforslag 12, blev tekst med rød skrift tilføjet på selve årsmødet. 

Der var en del debat om forslaget, og der blev begæret skriftelig afstemning. 

14 stemte for og 14 stemte i mod forslaget, og derved blev forslaget forkastet. 

 Kaj Wieczorek fik herefter ordet, og overrakte en gave til Pia Andersen fra udvalget der fratrådte. 

 

5. Orientering om regnskab og budget. 
Kaj Wieczorek oplyste at underskuddet på 45.000,-, er bedre, da der ligger en periodisering på 

7.000,- som ikke er kommet med. Desuden kommer der ca. 30.000,- tilbage i baneleje. 

Susanne, Danica, spurgte til hvad der ligge i admin + tlf. 

Kaj Wieczorek, oplyste at det er vagtpenge til udvalgsmedlemmerne. 
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6. Valg. 

På valg er, alle for en periode på 2 år 

 Næstformand · Bjarne Carlslund · modtager genvalg 
 Udvalgsmedlem · Knud Bent Knudsen · modtager genvalg 
 Udvalgsmedlem · John Thomsen · modtager genvalg 
 Udvalgsmedlem · Pia Andersen · modtager ikke genvalg 
 Udvalgsmedlem · Thorbjørn Jensen · modtager genvalg 
 Udvalgsmedlem · Bjarne Olsen · modtager genvalg 
 Udvalgsmedlem · Grethe Aggergaard · modtager genvalg 

Alle blev genvalgt. I stedet for Pia Andersen, som ønskede at stoppe i udvalget, blev Hanne Le-
beck valgt. 

7. Pokaloverrækkelse 

Følgende hold og personer fik tildelt pokal for 2013-2014. 

FSKBH – Old Girls   FSKBH – Old Boys 
Annette Christiansen, DSB   1.157  Knud Hartvig, Coop   1.347 

FSKBH – Pokalturnering Damer  FSKBH – Pokalturnering Herrer 
Danske Bank    Coop -1 

FSKBH-mester Damer   FSKBH-mester Herrer 
Jane Rasmussen, Danica   3.655  Carsten Gjertsen, Coop   4.367 

FSKBH-holdmester Damer   FSKBH holdmester Herrer 
DSB -1    Coop -1 

8. Afslutning 
 

Jeanette Thornberg, Formand FSKBH, fik ordet, og takkede fordi hun måtte komme. Jeanette 
synes det var godt at der var så mange fremmødte, og at der havde været en god debat, var dog 
ærgerlig over, at familiemedlemmer ikke må deltage i bowlingturneringen. 
Jeanette, oplyste at FSKBH i september 2015 er vært for Firmaidræt Open, og at alle må deltage, 
og bowling er også på programmet. 
Helle, KTS takkede bowlingudvalget for indsatsen i løbet af sæsonen, og ønskede god bedring til 
John Thomsen. 
 
Herefter lukkede dirigenten mødet. 
 
Kaj Wieczorek, afsluttede med et trefoldigt hurra for FSKBH bowling 
 
 

Henrik Lindby 

Referent 

 


