Referat fra D.Ke.F FU møde den 7. juni 2020 kl. 10.00
hos 3F i Nyborg
Deltagere: Helene, Michael, Mogens, Svend, Niklas, Finn H., Marita
Tilforordnede: Marianne, Allan
Gæst: Nina
Afbud: Ingen

Dagsordenspunkt

Referat

Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2
Godkendelse af referat
fra onlinemødet den 26. april

Der var enkelte tilføjelser til
dagsordenen.
Referatet blev godkendt.

(bilag)

Pkt. 3
Opfølgning på de strategiske
spor med Nina
(bilag)

Pkt. 4
Opfølgning på seniorerne
Kasserer og formand har haft et
onlinemøde med
seniorrepræsentant Ejler.
Det blev ikke opnået enighed.
Der fremlægges på mødet.

Pkt. 5

-Årsagen til at der ikke skal farve
på, er pga. Corona, det er besluttet
af DIF. Det handler derfor mere om
hvordan vi kan komme i gang igen
efter Coronaen.
-Nina mener vi har positive takter og
skal overveje hvad vi vil gøre og
hvem vi vil gøre tingene for.
-Marita gennemgik sporerne og det
blev drøftet og der arbejdes videre
med dette.
-Vi relancerer tilbuddet om flyvers
mv. (Dette står Marianne for)
Farven på flyvers blev nævnt, da
klubber har haft ønsker om egne
farver, vi blev enige om at fastholde
vores beslutning fra januar om at
farven er GRØN, da det er en
standard flyver.
-Svend nævnte et lokalt
arrangement i Odense med Esport
og Kegler, som havde været en
succes.
-Niklas undersøger hvordan
”Realtime data” skal forstås.
Niklas – Mogens – Marita afholder
møde med alle seniorklubber i
Jylland. Finn sender dette ud når vi
har fundet et lokale. Mødet bliver
tirsdag den 16. juni kl. 18.30.
Vi har snakket om hvad vi kan
forhandle med, hvilket overstående
gør på det kommende møde.
Finn sender indkaldelsen ud og

Rep.mødet
Vi håber stadig på at der åbnes
op for muligheden at mødes mere
end 50 personer den 23. august.
Der er truffet aftale med Jan
Darfelt om at fungere som
dirigent.
Afhængig af statsministerens
udmelding den 8.6, sendes
indkaldelsen ud lige med det
samme.

holder styr på tilmeldinger.
Vi mødes via Skype når endelig
deltagertal er på plads og aftaler
selve dagen.

(se også bilaget under pkt. 7)

Hvad mangler vi? Har vi styr på
det hele?
Pkt. 6
Landskampe
Formanden har talt med
formanden for det tyske
kegleforbund, og med deres
formand for ungdommen.
Landskampen for ungdommentager en drøftelse igen den 15.
juni, for en endelig afklaring.
Landskampen, eliten, vi trækker
afgørelsen så længe som muligt
og drøfter det igen midt i
september.

Pkt. 7
Kalender og turnering
Hvor vidt er vi?
(se også bilag til næste punkt)

Retningslinjer for
genoptagelse

Pkt. 8
Orienteringspunkter
DIF afholder årsmøde den 22.
juni – digitalt.
Det er den 20. juni. Hvem melder
deltagere tilbage?
Den 25. juni er jeg inviteret til
digitalt møde om processen for
udarbejdelsen af nye
strategiplaner. Hvem er inviteret?
Til selvstudie
Nyt fra Dif
- om indendørsaktiviteter
- om repræsentantskabsmøder og

Marita orienterede om landskampen
for voksne og Jette og Poul er med
på at trække den så lang tid som
muligt. Sidste frist er den 6.
oktober.
Ungdommen har sidste frist ultimo
august og alle er orienteret.
EM er aflyst / Udskudt et år.
Screm er aflyst.
VM er flyttet til den 7. november og
14 dage frem.
Kalenderen er opdateret, Finn ligger
den på hjemmesiden.
Så snart at der er kommet
retningslinjer så sætter vi os samme
via Skype og forsøge at lave nogle
der er tilpasset til kegler.
DIF afholder årsmøde den 20. juni.
Det skulle have været digitalt, men
med de nye retningslinjer bliver det
muligvis fysisk. DIF melder noget ud
om dette snarest.
Finn sender indkaldelsen til digitalt
møde om processen for
udarbejdelsen af de nye
strategiplaner til FU så alle har
mulighed for at deltage.
Det fremsendte selvstudie var
allerede forældet på mødet, da der
var kommet nye retningslinjer.

generalforsamlinger
(bilag)

Pkt. 9
Alt der jeg har glemt
Pkt. 10
Næste møde
Hvornår holder FU næste
møde/r? Eventuelt online igen?
Gerne forud for rep.mødet

Årsregnskabet for 2019 blev
gennemgået og underskrevet via
Penneo af forretningsudvalget.
Næste FU møde er torsdag den 11.
juni kl. 18 via Skype. Her skal vi kun
snakke om retningslinjer for
keglesporten.
Næste igen er søndag den 9. august
kl. 10 via Skype, hvor vi skal
koordinere årsmødet.

Pkt. 11
Eventuelt
- Hjemmesiden

Finn / Allan følger op de store
billeder på nyheder på hjemmesiden.

