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Generalforsamling i HBK 91 - 2018
Afholdt 21. februar 2018

REFERAT
Pkt. 1.

Til dirigent valgtes Per Baunsø, og han erklærede Generalforsamlingen for lovligt
indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Pkt. 2.

Som stemmetællere valgtes Johnny Thomsen og Kim Nielsen.

Pkt. 3.

Beretningerne fra hhv. formand, seniorleder og ungdomsleder blev slået sammen, da
formand Flemming Nielsen er fungerende seniorleder og ungdomsleder Peter Kjeldmann var fraværende.
Flemming Nielsen fortalte, at det går noget ned ad bakke såvel med medlemstal,
tilmeldte hold som banernes vedligeholdelse. Ved seneste møde med hallen var
holdlederne inviteret med, og alle fik deres synspunkter frem. Hallen lovede bod og
bedring, men det er ikke rigtig slået igennem. Bane-standarden har generelt været
værre om onsdagen end på kampdagene.
Førhen var der et vist samarbejde med Stars & Strikes, men det er svundet ind.
Dernæst en status på de tilmeldte holds slutplaceringer sidste år.
I år færre tilmeldte hold, og desværre allerede et trukket 3. div. hold.
Tilslutningen i ungdomsafdelingen er svundet utrolig meget ind; der er kun 1 hold
tilbage.
I den forbindelse ser vi frem til DBwF’s projekt med skole-OL, hvor bowling er på
programmet med klassevis tilmelding på 6. & 7. klassetrin. Oprindeligt skulle
klubberne betale, men vi har fået tilsagn om dækning af banelejen. Datoer er ikke
fastlagt og antal spillere derfor ukendt. Der spilles i skoletiden.
Flemming sluttede med at takke bestyrelsen, incl. vores nye medlem Allan Pedersen,
for samarbejdet i det forgangne år.
Flere udtalte villighed til at hjælpe ved afviklingen af Skole-OL, hvis behovet
kommer.
Herefter godkendtes beretningerne.

Pkt. 4.

Erik Jespersen forelagde regnskabet, der blev drøftet og godkendt. Budgettet ligeså.

Pkt. 5.

Kontingent og optagelsesgebyr blev af bestyrelsen foreslået uændret, og generalforsamlingen godkendte dette.

Pkt. 6.

Der var ved fristens udløb 07.02. ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 7.

Valg til bestyrelsen m.m.:
A. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var iht. vedtægterne i lige år kassereren & 2 bestyrelsesmedlemmer:
Erik Jespersen & Claus Hesel blev begge genvalgt.
Da Ove Kjærside ikke genopstillede, foreslog bestyrelsen Peter Kjeldmann,
der valgtes.
B. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
Posten blev vakant, da suppleant Allan Pedersen indtrådte i bestyrelsen.
Bestyrelsen bad om forsamlingens forslag, men da der ikke kom nogen,
henstår pladsen stadig vakant.

C. Valg af 2 revisorer.
Der var genvalg til de nuværende revisorer Per Baunsø og Karen Sørensen
D. Valg af revisorsuppleant.
Posten var reelt vakant, idet det oplystes, at Lis Jensen er udmeldt. Johnny
Thomsen meddelte sig villig til at bestride posten og blev valgt.
Pkt. 8.

Eventuelt.
Per Baunsø henstillede, at Generalforsamling så vidt muligt afholdes i uge 9, bl.a. så
revisorerne er fri for at skulle revidere regnskab i vinterferien uge 7.
Kim Nielsen spurgte til, hvor penge for oliemaskinen er blevet af? Flemming Nielsen
kunne fortælle, at de aldrig har figureret i regnskabet, og at hallen ikke har nogen
penge på den gamle konto. Til trøst kunne siges, at vi jo for år tilbage fik de
selvsamme kr. 30.000,- i støtte fra Fonden til Bowlingsportens Fremme, inden
fonden blev nedlagt.
Claus Hesel orienterede om den nye situation mht. sponsorater og forelagde årets
sponsoraftaleformular. Han opfordrede alle til at hjælpe med at finde nye sponsorer,
da der falder rigtig mange fra efter denne sæson.
Desuden opfordrede Claus Hesel til, at man orienterer sig på www.hbk91.dk og
kommer med stof – indlæg kommer på hurtigt!
Richard Markussen spurgte til muligheden for at tegne sponsorat angående spillebukser. Claus Hesel svarede, at da der ikke længere er regler vedr. bukser, er det
ikke så relevant mere. Men hvis et firma ønsker at sponsorere mere end vores
trøjesponsorater, er vi da bestemt lydhøre overfor konkrete forslag, og så kan der
findes en løsning.
Kim Nielsen var ked at, at det tegnede til et Klubmesterskab uden særskilt dame- og
herre-række, og at damerne ville blive tildelt et handicap i en fælles turnering.
Flemming Nielsen svarede, at da der ved tilmeldingsfristens udløb kun var tilmeldt 2
damer, var det svært at undgå.
Allan Pedersen spurgte til de videoer, der på dagen vistes nede over keglerne - de er
meget forstyrrende. Flemming Nielsen bemærkede, at de stoppede igen kl. 19, som
de plejer. Og at der bestemt ikke skal vises videoer mellem kl. 19 og 21, eller under
afvikling af kampe.
Kim Nielsen bemærkede, at Bowl ’n Fun risikerer at miste HBK91 som klub – mange
er trætte af dårlige baneforhold og andet, der viser, at hallen ikke prioriterer seriøse
bowlere længere.
Claus Hesel mindede om, at spillerne selv skal huske at skrive deres oplevelser om
de enkelte baner på ugens banefordelingsseddel. I alle uger, hvor der har været
noteret problemer, er der blevet sendt en mail til hallen.

Dirigenten takkede derefter for forholdsvis god ro og orden og hævede mødet.

Per Baunsø,
dirigent

Claus Hesel,
referent

