Referat
fra
Dansk Kegle Forbunds Forretningsudvalgsmøde
søndag den 2. juni 2013
Nyborg Borger & Håndværkerforeningens Hus
**********************************************************
Tilstede:
Forretningsudvalget: Marita Geinitz (MG), Bent Johansen (BJ), Finn Hyldmar (FH)
Suppleant til FU: Henning Wang Nielsen (HN)
F.K.U.: Morten Ottosen (MO)
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 bevilling til at
Fyn kan stille med et hold i Classic turneringen.
2.) Eventuelt

ADD: 1 Fremlæggelse og godkendelse af bevilling til Classic.
Marita bød velkommen, og fortalte at vi havde en forespørgsel fra Classic udvalget, om en
ekstraordinær bevilling til at Fyn kunne stille med et hold i Classic turneringen 2013-2014.
Fyns hold ønsker at spille fredag, lørdag og søndag i samme weekend, og det vil koste ca.
kr. 18.000,00 for kørsel og overnatning.
Forslaget blev diskuteret frem og tilbage, og det blev vedtaget at Fyn kunne stille
med et hold.

ADD 2: Eventuelt.
Marita fortalte at den nye kritiske revisor kunne få nogle retningslinjer for hendes job, og
Marita havde taget nogle retningslinjer fra sit forbund, og barberet dem ned til under det
halve, men de fylder stadig halvanden side, så forslaget fra Marita er at hun og Allan
sætter sig sammen med den interne revisor og arbejder på et forslag som så fremlægges i
HB.
Henning vil gerne have tilsendt de ting som bliver udsendt til FU.

Marita lovede Henning at det fremover vil blive tilsendt.
Mogens havde taget fat i Roskilde om de havde lyst til at stå for det kommende DM, men
de ville gerne vide lidt om dette, og det havde Mogens lovet at tage med hjem. Han
forespurgte Morten og Svend om de kunne hjælpe med dette.
Mogens, Svend og Morten ville stikke hovederne sammen.
Finn ønskede alle en god tur hjem.
Referent
7/7-2013 Finn Hyldmar

