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Referat
fra
Dansk Kegle Forbunds Forretningsudvalgsmøde
fredag den 10. Januar 2003
Storebæltscentret, Nyborg
**********************************************
Tilstede:
Niels Nasser (NN), Bent Johansen (BJ), Finn Hyldmar (FH), Mogens Christensen (MC),
Georg Nielsen (GN), Birgit Dyrby Jensen (BDJ), Jette Møller (JM)

DAGSORDEN:
1.) Ungdom
2.) Eventuelt

FH bød velkommen, og fortalte at han havde indkaldt til FU-møde p.g.a. al den uro som der
har været i ungdommen det sidste stykke tid, p.g.a. falske rygter og forkerte oplysninger som
florerer i kegle hallerne, herefter han gik over til punkt 1 på dagsordenen.
Add: 1.
NN: startede med at fortælle at han ikke kunne blive ved med at se på at ungdommen kører
som den gør, og han ville lige gøre opmærksom på at han ikke har noget personligt imod
Johnny Kressner. Men som formand for DkeF der har jeg nogle forventninger til de
udvalgsformænd der er valgt, og jeg forventer at de passer de jobs som de er valgt til, og jeg
forventer at de samarbejder med forbundet, og jeg forventer at de overholder love og regler,
og diverse budgetter.
Vi har ikke direkte noget med udvalget at gøre, men kun igennem vores udvalgsformand, som
så arbejder sammen med unionernes udvalgsformænd.
De sidste 3 år har jeg rykket Johnny for en ny måde at spille 1. division på, for vi vil ikke ofre
de ca. 90.000,00 kr. på den måde det kører på. Ungdomsudvalget skulle komme med en ny
spillemåde.
Punkt 1:

Der er gået en masse rygter rundt i landet om besparelser i ungdommen.
Besparelsen var et råb fra HB om fornyelse, nytænkning, fornuftige
arrangementer, sportslige økonomiske fornuftige med hensyn til overlevelse af
ungdomsklassen.
Det er det vi har bedt om i de sidste 3 år, for det har aldrig været meningen at vi
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skære penge for ungdommen. De har fået at vide at de ville blive beskåret hvis
de bliver ved med at køre på denne måde, da vi ikke får nok for vores penge.

Punkt 2:

Utrolig dårlig reaktion fra mange i ungdomsarbejdet p.g.a. forkerte oplysninger,
og ingen reaktion fra ungdomsformanden.
HB mente det var forsvarligt at skære en dag væk for DM´erne, og straks
begyndte skriverierne igen med rygter om besparelser, men på dette tidspunkt
var der stadig ikke sparet noget ( der var ikke fjernet 1 kr. fra ungdommen, men
rygtet siger det modsatte).
På dette tidspunkt i sagen fornemmer jeg allerede temmelig kraftigt modarbejde,
og det er så at jeg tilbyder Johnny et møde på kontoret den 4/1-2003, hvor jeg
ville tilbyde ham at trække sig, da jeg var blevet konfronteret med ting som
kommer senere, men Johnny havde ikke tid.
Men han ville gerne have et møde hvor hele ungdomsudvalget var til stede, men
vi skal ikke jo kun refererer til ungdomsformanden. Men han skulle jo have bedt
om et møde for langt tid siden.

Punkt 3:

Vi får ikke kopi af alle møder i ungdomsudvalget (Mini sommer møde). I referatet
står der at Johnny skal videre sende til kontoret, og dette er ikke sket.
GN: Vi har fået referatet fra vores ungdomsformand. Der var ingen andre der
havde modtaget det.
JM: Jeg har sendt referatet til Johnny og bedt ham om at sende det videre.

Punkt 4:

Alkohol politikken vil jeg også nævne. Jeg er ringet op af en far hvis datter har
spillet landskamp, og hun har aldrig drukket en øl før. Men til landskampen drak
hun 8 øl og havde det utroligt dårligt. Heldigvis ville han ikke gå videre med det.

Punkt 5:

Landskampen med Tyskland, der har jeg af de tyske ledere fået at vide at den
modtagelse som de fik, ville de gerne være sig frabedt. De sad i 2 timer ved et
bord, og så kom Johnny og lagde nogle nøgler på bordet, så kunne de jo selv
finde ud af hvem der skulle sove sammen. Dette betød at den tyske præsident
ikke deltog i landskampen for spillere over 50 år.
JM: Vi modtog spillerne ude ved bussen, og vi havde problemer med
overnatningen, da tyskerne kom flere end vi regnede med.

Punkt 6:

Søskov sagen er jo en sag der er ude af verdenen nu. Jeg mener at hvis der var
styr på ungdommen så var dette aldrig sket.
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MC: Jeg syntes også det var for dårligt af KKU, at denne sag skulle tage så lang
tid.
GN og MC diskuterede dette i lang tid, og kunne ikke blive enige.
Punkt 7:

Mens dette kører modtager jeg en masse breve med underskrifter fra forskellige
ungdomsspillere og andre, at Johnny Kressner har udtalt at HB har lavet nogle
drastiske ændringer i 1. division samt DM.

Alle NN´s punkter blev diskuteret frem og tilbage og der kom et forslag som ville blive
Behandlet på næste HB-møde.
Følgende blev vedtaget og skal behandles på næste HB-møde den 19-1-2003:
4 samlinger á 1 dags varighed på et 8 baners anlæg.
På samlingerne kunne man jo tage spillere med med små kugler.
NN: Spurgte om der var opbakning til at Johnny stadig skal forblive formand for ungdommen,
og det var der delte meninger om.
Denne beslutning kan der først stemmes om ved næste rep. møde.
Det blev besluttet at NN udfærdigede et brev til samtlige klubber i Danmark med en forklaring
på ungdomsproblemet, som bliver behandlet på næste HB-møde.
Add 2: FH: Jeg har fået en snak med JKU´s kasserer Jens Henrik som foreslog at DkeF
lavede licenskortene. Man kan købe en maskine til dette.
Maskinen koster kr. 25.000,00 inkl. Moms.
Dette blev diskuteret og FH skulle prøve at finde en anden løsning da dette var
for dyrt og så vil det blive taget op på næste HB-møde.

Finn Hyldmar
Sekretær

