Referat
fra
Dansk Kegle Forbunds forretningsudvalgsmøde
søndag den 27. november 2016
3 F i Nyborg
**********************************************************
Tilstede:
Marita Geinitz (MG), Finn Hyldmar (FH), John Andersen (JA)
Henning Vang Nielsen (HN)
J.K.U.: Susan Møller Holdt (SH)
S.K.U.: Mogens Christensen (MC
K.K.U.: Georg Nielsen (GN)
F.K.U.: Johnny Mandau (JM)
DAGSORDEN:
1.) Siden sidst
2.) Budget
3.) Arbejdsfordeling i udvalg
4.) Eventuelt

ADD: 1 Siden sidst
Marita fortalte om gruppen, som arbejder med DKeF´s spor i fremtiden overfor DIF.
Georg fortalte at der har været problemer med Classic banerne i Nørrebrohallen.
ADD 2: Budget
FKU har sendt et budget for DM Oldboys/girls på kr. 90.000,00, og John fortalte at der var
en post på køb af drikkevarer på kr. 9.000,00, og det syntes han at vi skulle modregne, da
de sælger drikkevarerne.
FKU får bevilget de kr. 81.000,00 til DM for Oldboys/girls
Der skal laves strategiplaner for hvad der skal gøres når et stævne udliciteres.
Henning fik bevilget op til kr. 6.500,00 til køb af nyt edb udstyr.
John spurgte om han kunne skifte revisionsfirma, da han ikke er tilfreds med det
nuværende.

FU indstiller til HB om udskiftning af revisionsfirma

ADD 3: Arbejdsfordeling i udvalgene.
Finn fortalte at arbejdsbyrden er for stor på kontoret, da der er en del arbejde for nogle
udvalg. Det burde være udvalgenes opgave at udsende alt vedr. et arrangement.
Finn har talt med Classic formanden om dette, og hun overtager udsendelse af
indbydelser til stævner og landsholdsspillere.
Henning vil kontakte sit udvalg for at få uddelegeret noget af sit arbejde. Hvis nogle i
udvalget melder fra til de forskellige arrangementer, så skal Henning kontakte formanden
for unionen, som så må tage en snak med vedkommende. Henning og Finn tager en snak
om hvad Sportsudvalget skal overtage fra kontoret.
Ungdomsudvalget klarer alt selv.
Vi skal være opmærksom på at der ikke er noget kursusudvalg.
ADD 4: Eventuelt
Der var intet under dette punkt.
27/11-2016 Referent Finn Hyldmar

