Referat
fra
Dansk Kegle Forbunds Forretningsudvalgsmøde
søndag den 13. oktober 2019
i 3 F, Nyborg
**********************************************************
Tilstede:
Forretningsudvalget: Marita Geinitz, Niklas Mikkelsen, Finn Hyldmar
J.K.U.: Mogens Eriksen
S.K.U.: Michael Zimmermann
F.K.U.: Svend Jørgensen
K.K.U.: Helene Holst Jensen
Gæst: Nina Bundgaard fra D.I.F., Marianne Jensen
Afbud: Allan Mortensen
DAGSORDEN:
1.) Velkomst
2.) Tilbagemelding fra DIF på DKeF´s status for Strategiarb.
3.) Processen med Jan Darfelt
4.) Tilbagemelding fra tovholderne
5.) Gennemgang af integreret kommunikationsplatform
6.) Budget
7.) Lukket punkt
8.) Gennemgang af FU´s handlingsplaner
9.) Forslag fra Nyborg Kegle Center
10.) Dagsorden til HB 20/10-2019
11.) Kalender FU
12.) Næste møde
13.) Eventuelt
ADD: 1 Velkomst
Marita bød velkommen til FU mødet, Marianne er med som tilforordnet, og Nina fra DIF
er med som gæst, og Svend er med i stedet for Jimmy.
ADD: 1A Tilbagemelding fra forskellige møder.
Niklas fortalte hvad der foregik på budgetmødet i DIF, og kontoret bliver flyttet til nye
lokaler, da bygningen skal rives ned. Der blev oprettet et nyt etisk råd. Vi skal være bedre
at arbejde på tværs af forbundene. Grundstøtten er nedsat med kr. 1.000,00, og det er
fordi vi har haft en medlemstilbagegang. De talte om bevæg dig for livet, og det er en god
ide at komme med i det. Nina forespørger om hvad vi skal gøre for at komme med.
Der blev talt am DM ugen som skal foregå i Ålborg de 2 første år.

Mogens skal til speed dating med kommunerne 28/11-2019, der er 20 visions kommuner,
og Mogens kigger på hvem der er interessant for os.
Marita blev genvalgt som Vice Præsident i NBN, og der kom en ny præsident til mødet
som foregik ved EM i Luxemborg.
ADD: 2 Tilbagemelding fra DIF på DKeF´s status for strategiarbejde:
Marita fortalte at vi har modtaget et mindre pænt brev fra DIF vedr. strategiarbejdet, og de
fortæller at det ikke er ok det vi gør og vi skal have fokus på nogle ting, og så foreslår de at
vi sætter os sammen med DIF konsulenten og får talt om dette.
Nina fortalte at vi skal tage brevet fra DIF alvorligt, da det er en tydelig markering fra DIF´s
bestyrelse at man mener det seriøst at man er garanteret de første 2 år med den bevilling
vi har fået. Men der er ingen garanti for de sidste 2 år af strategiprocessen, og det er den
klareste udmelding som er kommet fra bestyrelsen, som klart fortæller at de holder øje
med os. Nina har nærlæst brevet til os, og der står at vi i 2019 skal foretage en kvalificeret
gæt på medlemsudviklingen i de klubber hvor forbundet gør en indsat, men ifølge vores
strategiplan er det først i 2020, og det beklager DIF´s bestyrelse at den passus er kommet
med i brevet.
FU vil indstille til HB at målet på spor 2 skal ændres til 40-59 i stedet for 40 + næste gang
vi har møde med DIF.
Finn fremlægger medlemsoversigt på hvert FU møde, og det skal på dagsordenen hver
gang.
Det opfordres til at man deltager i kursus i ’God ledelse’.
ADD 3: Processen med Jan Darfelt:
Mogens taler med Jan Darfelt om hvad der skal tales om, og fortæller ham at der har
været en stor udskiftning i HB og FU.
ADD 4:_Tilbagemelding fra tovholderne:
Kick off møderne: Marianne orienterede, og unionerne skal have fat i dem som ikke deltog.
Vi skal gerne afholde møde med klubberne igen til næste år.
Vedr. streaming: der undersøger Tobias priser på kameraer som skal besluttes af HB, og
der skal sættes kursus i gang i forbindelse med streaming.
Vedr. breddestævne: Der var 160 deltagere, og vi prøver igen til næste år, og vi skal finde
ud af hvor ansvaret skal ligge fremover, og også hvornår det skal spilles.

Vedr. hjemmesiden: Vi skal beslutte hvordan vores nye logo skal se ud, og vi skal finde ud
af om Fyn vil være med, og så skal vi finde ud af hvornår det er klart så vi samlet kan gå i
luften.
Flyers: Marianne og Mogens ser på nogle farver og kigger på teksten, og så skal det
besluttes på HB om det endelige udseende.
ADD 5: Gennemgang af integreret kommunikationsplatform:
Mogens gennemgik den integreret kommunikationsplatform, og Mogens er ansvarlig for
sponsorplanen sammen med Jesper Nielsen.
Mogens skriver til 1. divisions klubberne om hvad de vil sige til et evt. få et logo på deres
spilledragt.
Der skal laves etiske spilleregler ud fra at vi siger nej til alkohol, tobak, spil og kviklån, og
Nina ser på om andre forbund har lignende som vi kan bruge.
Marketingsdelen den sidder Marianne og Mogens på, og om flyer bliver der taget
beslutning om på HB.
Vi skal udarbejde et krav til klubberne så de nu kan komme i gang.
Kommunikationsdelen tager vi på HB, og hører om der er nogle som byder sig til.
ADD 6: Budget:
Niklas gennemgik budgettet, og det vi blev enige om fremlægger han overfor HB.
I forhold til de 2 ansøgninger der kom. Der har ungdommen omposteret nogle beløb, og
Srem er slettet, og der gives ikke ekstra tilskud til Classic.
ADD 7: Lukket Punkt:
Hennings mail til HB om at han fratræder blev drøftet. Henning kommer på søndag til HB
mødet, og der takker vi af med ham, og da han så er færdig, så må han gerne gå igen. Vi
taler med Allan om han er interesseret hvis Hennings post bliver opdelt i en sportsleder og
en eliteleder. Jette Stougaard vil blive spurgt om hun vil tage eliteudvalget. Vi skal gerne
nå en beslutning på HB mødet
ADD 8: Gennemgang af FU´s Handlingsplaner:
Det blev besluttet i gaveregulativet at der tilføjes 30 og 40 år fødselsdag gives der kr.
500,00.
Lån i DKeF: fortsætter uændret.
FU møder: ændres til 4 gange årligt.

HB møder: ændres til at indkaldelsen udsendes 1 måned før, og dagsordenen udsendes
senest en uge før mødet, og tovholderne inviteres med som tilforordnede og den
kommende sportsleder og eliteleder inviteres også med. Kassereren sørger for
overnatning.
Rep. møder: der blev sat antal på dem uden stemmeret og ændringer til lovene skal med
til rep. mødet.
Årets medlem: forsætter uændret.
ADD 9: Forslag fra Nyborg Kegle Center:
Forslaget bliver behandlet på HB mødet 20/10-2019
ADD 10: Dagsorden til HB møde 20/10-2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referat fra sidste møde
Orientering fra FU
Orientering fra udvalgene
Tilbagemelding på sporarbejdet
(Senior kegler, streaming, logo, flyer
Ny ansvarlig person til kommunikation)
Forslag
Handlingsplaner
Budget
Eventuelt

ADD 11: Kalender FU:
Der er indsat i kalenderen, så vi kan se hvem der deltager i hvad.
ADD 12: Næste møde:
Næste FU-møde, som også er Statusmøde med DIF, Nina, bliver den 7/12-2019 fra 9.0012.00.
ADD 13: Eventuelt:
Der var intet til dette punkt
Marita takkede for i dag og ønskede alle en god tur hjem.
Referent 13/10-2019 Finn Hyldmar

