Referat
fra
Dansk Kegle Forbunds Forretningsudvalgsmøde
lørdag den 18. april 2015
Nyborg Borgerforening
**********************************************************
Tilstede:
Forretningsudvalget: Marita Geinitz (MG), John Andersen (JA), Finn Hyldmar (FH)
F.K.U.: Jimmy Eriksen (JE)
J.K.U.: Susan Møller (SM)
S.K.U.: Mogens Christensen (MC)
K.K.U.: Georg Nielsen (GN)
Suppleant: Henning V. Nielsen
DAGSORDEN:
1.) Kommunikationsarbejdet v/Berit Hjort Bek
2.) Rep. mødet
3.) Retningslinjer for kasseren
4.) Retningslinjer for FU
5.) Eventuelt
ADD: 1 Kommunikationsarbejdet v/Berit Hjort Bek
Mødet startede med et foredrag fra repræsentant Berit fra DIF om hvad vi kunne gøre for
at få flere medlemmer.
Der blev talt om at vi skal ud i klubberne og fortælle om vores vision og hvad vi kan
forvente om hvad klubberne kunne hjælpe med og hvad vi kan hjælpe klubberne med.
Der blev foreslået at vi lavede en keglesportens dag. Mogens syntes ikke det er en god
ide, og Finn gav ham ret, da det er prøvet i København.
John vil skaffe et spot/video til hjemmesiden.
ADD: 2 Rep. Mødet.
Rep. Mødet: rep. Mappen blev uddelt, samt et regnskab. Ejler, Johnny og Uffe har ikke
givet besked om de fortsætter på deres poster.
Vedr. regnskabet Marita sagde at det var vigtigt at der stod en forklaring om hvorfor vi
havde et underskud (hvad gjorde at vi fik det, og hvorfor), og ikke at der bare står at
regnskabet ikke er tilfredsstillende.
Formanden var ikke enig med at man kan komme med personlige indlæg i sin beretning,
heller ikke selv om det var et udmærket indlæg som der sagtens kunne bakkes op om..

ADD 3: Retningslinjer for kassereren.
Retningslinjer for kasseren blev gennemgået, og strategiplanerne skal opdateres, og
kasseren skal arbejde ud fra lovene og strategiplanerne.
Dette skal den kritiske revisor gøres bekendt med.
ADD 4: Retningslinjer for FU.
FU forbereder HB og Rep. Møder og leder forbundet jvf. lovene.
ADD 5: Eventuelt
Mogens og Marita var til DM Senior hold og var fortørnet over hvordan DM foregik. Der var
ikke nedfældet nogle regler og dette er ikke ok, så derfor havde de en snak om at Mogens,
Ejler og Hans Erik ville komme med et oplæg til regler for DM Senior
FU bevilgede kr. 5.000,00 til FKUs hjemtransport til DM Old, da vi så sparede
overnatningerne.
Ejler ansøgte om en MAC Computer til 8.000,00, men FU sagde nej til dette da vi har
investeret i kegleportalen så Ejler også kan køre ældreturnering på den.
Finn fortalte at det ind i mellem var meget svært at få resultater og indbydelser fra Morten
hvorimod de andre unioner sender med det samme når jeg spørger efter det. Henning var
meget utilfreds med at Morten ikke mødte op til medalje overrækkelse i 3. division vest.
Forsiden på DKeFs hjemmeside skal ændres løbende, så det ikke er de samme billeder
som ligger hele tiden, resultater og billeder skal være kontoret i hænde senest dagen efter
stævnet.
På hjemmesiden skal der være et links til Facebook.
Bladet keglesport skal nedlægges, da det kun bruges til resultatformidling
FH ønskede alle en god tur hjem.
Referent 1/6-2015 Finn Hyldmar

