Referat
fra
Dansk Kegle Forbunds forretningsudvalgsmøde
søndag den 23. april 2017
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.) Strategiplaner DIF
3.) Forslag
4.) Strategiplaner
5.) Jubilæum
6.) Eventuelt

ADD: 1 Siden sidst
John fortalte at vi har et overskud på kr. 252,000,00, og vi har ca. kr. 870.000,00 stående,
så derfor foreslog John at investere kr. 400.000,00. Det nye regnskab er mere
overskueligt, så nu kan der svares på spørgsmål.
Susan fortalte at de havde en ubehagelig episode, da de holdte DM for Oldgirls i
Hammelev.
Henning skal indkalde til et spilleudvalgsmøde.
Der bliver holdt møde om Nørrebrohallen på tirsdag.
Jane Hemmingsen som er intern revisor har sagt sit job op, og en banekontrollør har også
sagt sit job op, så vi skal finde to nye.

ADD 2: Strategiplaner DIF
Martin Vesterlund har lavet et kæmpe arbejde for det lille udvalg, og vi arbejder for at nå i
mål senest den 1/6-2017.
Arbejdet og målsætningerne blev drøftet. FU nikkede til de målsætninger vi kunne fortælle
om. Velvidende at det er en løbende proces vi er i med, og det vil ikke være færdig efter
repræsentantskabsmødet. Men der skal afleveres til DIF den 1.6, og efterfølgende
kommer alt arbejdet med detaljerne.
Vi må have repræsentantskabet til at give fuldmagt til FU, til at få gennemført
strategiplanerne overfor DIF, for det vil næsten være umuligt at indkalde hele
repræsentantskabet hver gang der er noget nyt.
Vi skal kigge på en ny turneringsstruktur for 2018/2019, da vi har fået ok til 2017/2018.
Det blev besluttet at der skal være FU møde den 27/5-2017 kl. 15.00 for at gennemgå
strategiplanerne der ligger der nu og præsenteres for repræsentantskabsmødet den 28.5,
og vi skal bo på Villa Gulla.
ADD 3: Forslag.
Finn viste at hjemmesiden er blevet tilrettet, og alt er nu synligt.
ADD 4: Strategiplaner
Strategiplanerne blev gennemgået og tilrettet.
ADD 5: Jubilæum
Det blev besluttet at Finn kommer med tilbud på 4600 håndklæder og drikkedunke til den
27/5-2017.
ADD 6: Eventuelt
Der var intet under dette punkt.
23/4-2017 Referent Finn Hyldmar

