Referat
fra
Dansk Kegle Forbunds Forretningsudvalgsmøde
Søndag 29. november 2015
Idrættens Hus
**********************************************************
Tilstede:
Forretningsudvalget: Marita Geinitz (MG), John Andersen (JA), Finn Hyldmar (FH)
F.K.U.: Johnny Mandau (JM)
J.K.U.: Susan Møller (SM)
S.K.U.: Mogens Christensen (MC)
K.K.U.: Georg Nielsen (GN)
Suppleant: Henning V. Nielsen
DAGSORDEN:
1.) Siden sidts
2.) Budget
3.) Januar mødet
4.) Eventuelt
ADD: 1 Siden sidst
Henning ankede over at han ikke kunne bestemme om det var i orden at den tyske
buschauffør fik 50,- Euro for at køre de danske spillere til banket til landskampen, og
samtidig ville han også gerne vide hvad han kunne disponere over ved banketten, da han
ikke har råd til selv at betale for drikkevarer til tyskerne. Tyskerne betaler for drikkevarerne
når vi er dernede.
Det blev besluttet at beføjelser skal laves på næste HB-møde.
John syntes ikke det er i orden at når man spiller en jubilæumskamp nr. 35 at man så får
1.750,00 for man har kun spillet 5 kampe siden man sidst fik.
Det blev besluttet at vi skal kigge på gaveregulativet på næste HB-møde.
John syntes ikke at strategiplanerne er som de burde, mange steder står der ikke noget
om det økonomiske i dem.
Det blev besluttet at strategiplanerne bliver gennemgået vedr. den økonomiske del
og ansvarsdelen på næste HB-møde.
ADD: 2 Budget.
Budgettet blev gennemgået og tilrettet, og bliver taget op til debat på næste HB-møde.

Finn fortalte at vi får udbetalt pengene fra DIF vedr. skoleturneringen på Fyn med en
tredjedel om året i 3 år.
Byder man ind på et arrangement skal man afgive et budget.

ADD 3: Januar mødet.
Der indstilles til HB at DM-mix nedlægges.
Der indstilles til HB at ungdommens danmarksmesterskab store + små kugler spilles på
samme dag, da der ikke er så mange ungdomsspillere mere.
NBBK stævne (EM) skal tages op til vurdering når vi har spillet de 5 år som er vedtaget.
(Der er 3 år tilbage).
Der skal huskes at vi skal have en gave med, når vi tager til Screm, Polen.
Kørepenge vedr. turneringen skal deles over 2 gange, da der er mange udbetalinger i
september.
Vi skal bede Jette om en strategiplan vedr. skolekegler.
ADD 4: Eventuelt.
FH ønskede alle en god tur hjem.
Referent 29/11-2015 Finn Hyldmar

