Referat fra D.Ke.F ONLINE FU den 28. marts 2020 kl. 10.00
Deltagere: Helene, Michael, Mogens, Svend, Niklas, Finn H., Marita
Tilforordnede:
Gæst:
Afbud:

Dagsordenspunkt

Referat

Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2
Godkendelse af referat
fra onlinemødet den 15.marts

Dagsorden er godkendt
Der var spørgsmål til om pokalfinale
også skulle aflyses. Det blev
afklaret, og referatet blev godkendt.

(bilag)

Pkt. 3
Opfølgning på beslutningen
fra sidste møde om at udsætte
både DM, pokal osv, medførte en
protestskrivelse fra Allan til hele
HB.
Jeg vil give Allan ret i at den nok
burde have været truffet i HB.
Til gengæld vil jeg stå ved at det
var den rigtige beslutning.
D.d. er der fra regeringen truffet
beslutning om, at det hele
forlænges til 13. april.
Jeg indstiller at vi bibeholder
HELE beslutningen – også at vi
spiller turneringen færdig inden
30. juni hvis det på nogen måde
kan lade sig gøre.
Hvis I er enige - skal vi sende
dette til beslutning i HB?

Der blev snakket om hvordan vi skal
forholdes os til den kritik som der er
kommet fra Allan, samt de
tilbagemeldinger vi har fået generelt
efter vi har meldt ud.
Der er flere hold som har
tilkendegivet at de gerne vil rykke
ned / op, da de allerede på
nuværende tidspunkt har spillet sig
ned / op.
Vi snakkede om at spilleudvalget for
hhv. Bohle og Classic skal komme
med et oplæg til hvem der skal
rykke ned / op i de enkelte rækker
helt ned til serien, hvis det skulle
ske at vi ikke kan nå af afvikle
sæsonen, som en plan B, hvis ikke
situationen kan afvikles inden den
30/6.
Spilleudvalgene skal komme med en
henstilling til hvordan at de mener
de sidste kampe skal afvikles og evt.
datoer hertil.
FU mener ikke at der skal kåres
vindere af de enkelte rækker, hvis
sæsonen ikke bliver afviklet.

Pkt. 4
HB møde og rep.mødet.
Hvis Danmark forhåbentlig bliver
normal igen fra den 13. april, så
skal vi forberede et HB-møde.
Vi skal have en ’almindelig’
dagsorden og en dagsorden til
årsmødet.
Jeg giver mit bud på to
dagsordner – som skal finpudses
– og måske også lige sendes forbi
Jan Darfelt.
(2 bilag)
Jeg har dog ikke fået kigget på
en dagsorden til HB endnu.

Vi har besluttet at vi afvikler HB som
vi plejer, dog via Skype i stedet. Så
der er fortsat møde den 26. april kl.
10.
Dagsorden:
- Godkendelse af sidste referat
- Indstilling fra spilleudvalg til
hvordan sæsonen
færdiggøres
- Rep.møde / Årsmøde
- Forslagene i rep.mapperne
- Økonomi
- Forslag til nye poster i DKeF
- Skriftlig beretning for alle
udvalg, hvis der er sket noget
vi skal forholde os til
- Eventuelt
Rep. Møde kl. 10. Årsmøde kl. 13
(Alle klubber inviteres til kl. 12 hvor
der vil være frokost og lidt af drikke)

Pkt. 5
Roskilde Kegleklub Center er
udfordret med kommunens
manglende støtte.
Kan vi på en eller anden måde
hjælpe i stil med det vi gjorde
med Nørrebro – eller andet?

Vi vil gerne hjælpe, men vi vil gerne
vide hvad der skal hjælpes med helt
præcist.

Pkt. 6
Kalender

Vi har tilføjet bestyrelsesmøder i
DKeF på aktivitetskalenderen og
sender den tilbage til spilleudvalget,
som så skal lave den endelig færdig,
når turneringen er planlagt og
hallerne/baner er booket.
Problemstilling vedr. seniorerne i
Jylland:
Vi drøftede situationen, som er
opstået efter at seniorerne har haft
afholdt et ekstraordinært rep.møde
for seniorklubberne fra Jylland.
Vi tror der er sket en misforståelse,
hvor vi vil have afklaret.

(er med som bilag)

Pkt. 7
Yderligere punkter vi skal
drøfte – på et tidspunkt:
• Problemstillingen vedr.
Seniorerne i Jylland
• Årets leder (indstilling fra
Haslev)
• De strategiske spor
• DIFs nye økonomiske
støttestruktur

Marita tager kontakt til DIF om de
har nogle kontrakter vi kan skrive til.

Årets leder (indstilling fra Haslev)
Vi diskuterede hvem der skal kunne
indstille til årets leder/medlem.
Vi syntes alle klubber skal kunne
indstille til årets leder og at FU skal
bestemme hvem det endeligt bliver.

Der skal laves en deadline for
hvornår FU skal have indstillingen
senest.
De strategiske spor
Det er gået lidt i stå i forbindelse
med Covid-19, da de deadlines vi
havde fastsat, er blevet udskudt.
Der har været et par spørgsmål til
flyvers som der har været sendt ud,
vi har besluttet farverne mv. for
genkendelighedens skyld, da det er
et overordnet projekt fra DKeF,
hvorfor vi gerne ser at det er ens.
Pkt. 8
Næste møde
Hvornår holder FU næste
møde/r? Eventuelt online igen?

Bestyrelsesmøde den 21. juni kl. 10,
evt. via Skype.
FU møde om økonomi inden HBmødet, som Niklas indkalder til, som
nævnt i pkt. 4.
Der er HB-møde den 26. april.

Pkt. 9
Eventuelt

Regnskab:
Vi gennemgik regnskabet og
revisionsprotokollatet, der var
enkelte tekst ændringer.
VM Classic refundering
Der blev spurgt indtil hvordan det
gik med at få pengene redfundret fra
VM, og der blev fortsat arbejdet på
dette, da vi ønsker at benytte os af
DIF rejsegaranti, som også gælder
os.

