Referat
fra
Dansk Kegle Forbunds Forretningsudvalgsmøde
søndag den 14. april 2013
Kontoret, Idrættens Hus
**********************************************************
Tilstede:
Forretningsudvalget: Marita Geinitz (MG), Bent Johansen (BJ), Finn Hyldmar (FH)
Suppleant til FU: Henning Wang Nielsen (HN)
F.K.U.: Jimmi Eriksen (JE)
J.K.U.: Susan Møller (SM
S.K.U.: Mogens Christensen (MC)
K.K.U.: Georg Nielsen (GN)
Gæster:Svend Jørgensen (SJ)
DAGSORDEN:
1.) Fremlæggelse og godkendelse af revideret budget.
(Hvordan får vi budgettet til at balancere)
2.) Fremtidige dagsordner til HB
(Orientering er orientering
(Hvordan fremlægges forslag for HB så alle er forberedt)
3.) FU møder
4.) Eventuelt

ADD: 1 Fremlæggelse og godkendelse af revideret budget.
Marita bød velkommen, og fortalte at vi havde lidt at følge op på efter sidste HB møde, da
budgettet ikke blev godkendt.
Budgettet blev gennemgået og tilrettet, og FU henstiller til HB at vi sælger
obligationsbeholdningen og realiserer kursgevinsten på kr. 65.000,00, samtidig
henstilles det til at vi køber nye obligationer.
Finn + Bent er ansvarlig for at der kommer et nyt revideret budget som udsendes til
HB medlemmerne til godkendelse.
Det blev ligeledes besluttet at Finn oplyser HB om hvad der giver point og hvad
giver tid i forhold til DIF.

Finn gav en forklaring på point og tid:
Det der giver point er alle DMér hvor der er min. 25 deltagere, samt at der er mindst 10
hold i en række i turneringen.
Tid er et beløb pr. spiller som deltager i udlandet, og vi får godtgjort et beløb fra dagen før
turneringen starter, og til dagen efter turneringen slutter d.v.s. antal overnatninger der er til
turneringen/landskamp. Der skal altid vedlægges en indbydelse.
Kursus bliver opgjort i timer pr. deltager.

ADD: 2 Fremtidige dagsordener til HB møder.
Det blev besluttet at budgettet bliver lavet for efterfølgende år på weekendmødet i
januar.
HB-mødet foregår den 25. og 26. januar 2014 og den 8. september 2014.
FU-mødet bliver afholdt den 13. april 2014.
Rep – mødet bliver afholdt den 1. juni 2014.
Forslag og orienteringer fra HB medlemmer som skal behandles på HB-mødet skal
være kontoret i hænde senest 14 dage før HB-mødet.

ADD 3: FU møder.
Blev behandlet under ADD 2.

ADD 4: Eventuelt.
Jimmi fortalte at skoleturneringen på Fyn der er skolefinalen bliver udsat p.g.a. lokout.
Men der deltog skoler fra følgende steder:
5 Klasser i Nyborg, 7 klasser i Odense og 4 klasser i Middelfart i alt 300 elever, som har
dystet, og vi er færdige med by finalerne, men må vente på FKU finalen, og de 4 er fundet
og de skal spille den første onsdag efter lokouten ophører.
Det er en positiv oplevelse, og første fredag efter den første uge der var der 13 nye nede
og spille kegler i O.U.K. 76, og fredagen efter kom der 4 nye mere, og han havde ikke styr
på hvor mange der er i alt. Alt i Alt har det været en kæmpe succes.

Marita spurgte Georg om han havde et emne til vores arbejdsgruppe, men han havde
spurgt mange, og der var ikke nogen som ville. Georg fortalte at arbejdsgruppen skulle gå
i gang, og han ville stadig prøve at få en fra KKU.
Finn Fortalte at han afholdte et instruktør kursus, og der havde han spurgt John Andersen
fra SKU om han kunne tænke sig at blive kursusudvalgsformand og han var ikke afvisende
med tanken. Finn ville arbejde videre med dette.
Marita ønskede alle en god tur hjem.
Referent
15/4-2013 Finn Hyldmar

