DANSK KEGLE FORBUND
TILSLUTTET FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES QUILLEURS

Referat søndag den 13. september 2020:
Brev fra DIF – tilbagemelding om vores spor
Forslaget om køb af ekstern hjælp
Der er kommet en henvendelse fra Jan Donde, som er administrationschef i Dansk Bowling Forbund.
Der har været afholdt samtaler med ham, og efterfølgende har han sendt en mulig beskrivelse af hans
rolle/opgaver som udviklingskonsulent.
Hovedpunkterne:
Organisationsudvikling
Fastholdelse
Rekruttering
Kommunikation og synlighed
Mulighed for ansættelse fra den 1. november 2020, med kontor ved IKC (Idrættens Kompetence
Center)
Spørgsmål om ansættelsesform – fastansættelse eller projekt ansættelse
Forsætter emnet efter mødet med Nina og Thomas
Forslag til nye strategiske spor
Lørdag aftens møde resulterede i mulige forslag til nye strategiske spor.
Forsættelse fra lørdag, blev forslagene fremlagt og vi valgte efterfølgende de nye mulige strategiske
spor DKeF kan arbejde med i perioden 2022‐2025. Valgene understøtter DIF’s visioner i
indsatsområdet ”Sammen om idræt og bevægelse”.
Overordnet tema for DKeF’s valg af spor er:
Flere medlemmer:
Spor 1:
Rekruttering voksne/seniorer
Fastholdelse voksne/seniorer
Idé katalog til klubberne om mulige aktiviteter
Rekruttering og fastholdelse kan ikke stå alene.
Udvikling og afprøvning af nye typer medlemmer og medlemskab
Sociale indsatser – særlige målgrupper
Ensomme, soldater/handicappede, familie fællesskab
Samfundsansvarlighed
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Spor 2:
Tværgående samarbejde
Fælles indsatser med andre idrætsgrupper (Bevæg dig for livet)
Strategisk arbejde med professional udvikling af foreninger og ledelse
Uddannelsestilbud til klubberne
Uddannelsestilbud til lederne
Træneruddannelsen
Hvad kan klubberne selv gøre?
Spor 3:
Digitale løsninger
Nemmere tilgang for medlemmerne
Hjemmesiden, DKeF’s skemaer og formularer, keglespil app, medlemskab, streaming, synlighed,
indberetninger og flytning af kampe.
Forsætter emnet efter mødet med Nina og Thomas
Mødet med Nina Bundgaard og Thomas bach. Forslag til nye strategiske spor.
Bordet rundt
Gennemgang af strategiprocessen
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Alle de gule punkter i strategiprocessen, er vigtige møde datoer alle forbund skal overholde, for at
komme godt i gang med arbejdet. DKeF er i fase 2: udvikling, hvor der senest den 1. november 2020
holdes check in møde med forbundskonsulenten Nina Bundgaard – for at give status på, hvilke spor
DKeF har valgt, og hvor lang DKeF er i beskrivelse af sporene. Den 1. december 2020 sendes de
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strategiske spor, med beskrivelse af hvilke visioner, mål og økonomiske rammer DKeF har for valgene,
og med hvilke målresultater vil DKeF stå på mål med i 2025.
Til brug i strategiprocessen, er der uddelt hæfte med DIF’s politiske program, til inspiration.
Den 2. oktober 2020 holder DIF inspirationsworkshop, med foredrag over de forskellige temaer i de
nye strategiske spor.
Thomas Bach fortalte om DIF og foreningslivet, udviklingen, frivillige og eliten. Hvor er DKeF i den
store familie, med DIF 2 millioner medlemmer.
Der er i det politiske program valgt tre indsatsområder, som frem mod 2024, skal understøtte DIF
visioner – at idrætten skal have en markant plads hos alle danskere gennem hele livet – i fællesskaber
på og uden for banen og gennem oplevelser, der begejstrer og samler Danmark.
De tre spor:
Fremtidens børn og unge
Sammen om idræt og bevægelse
Idrætten tager ansvar
Samt tre tværgående værktøjer:
Digital udvikling
Kommercielt samarbejde
Samarbejde i idrætten
Dialog om nuværende spor, og hvad der skal videre føres til de nye spor – fastholdelse, rekruttering
og styrkelse af foreningslivet.
? Hvad kan DKeF bidrage med i et eventuelt samarbejde med et andet forbund?
? Hvad skal effekten være af det DKeF sætter i gang med de nye strategiske spor?
? Flere medlemmer?
? Hvorfor skal DKeF have flere medlemmer?
? Hvis DKeF får flere medlemmer, hvad kan vi tilbyde dem?
? Kommune samarbejde og bevæg dig for livet?
? Adgang til kegleanlæg også udenfor åbningstiderne?
? Hvilke tilbud gives der til dem, der ikke spiller turnering?
? Fortællingen om kegler – fællesskab, fysik/skal man være i god form for at spille?
DKeF skal tage beslutning om, hvilke temaer/spor og hvilke indsatser skal med i sporene. DIF ser spor
1 og spor 2, som gode valg, med spor 3 som et tværgående tema.
Arbejdet med grundig beskrivelse af DKeF’s målsætning, visioner og effekt skal i gang.
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Opsamling fra lørdag og dagens møde med DIF
Tovholder på de strategiske spor er Marita, der sammen med bestyrelsen skal arbejde videre med
opgaven. Bestyrelse kan efterfølgende inddrage sporansvarlige til de forskellige spor.
Indkaldt til bestyrelsesmøde den 18. oktober og den 15. november – med de nye strategiske spor på
dagsorden.
HUSK: vigtig at der i de nye spor står noget om turneringen, tjek op på, hvad der står i de nuværende
spor.
GODKENDT – ansættelse af Jan Donde i en projektansætte fra den 1. november 2020 til den 31.
december 2021.
Ugentlig arbejdstid 20 timer.
Løn kr. 20.000 pr. måned.
DKeF stiller PC til rådighed
Arbejdssted idrættens Kompetence Center
Udarbejdelse af kontrakt og samtale ved Marita og Mogens
GODKENT – tillæg til nuværende regnskabsår kr. 50.000, til lønudgift for november og december,
samt andre udgifter i forbindelse med ansættelse af konsulent.
Efter hvert årsmøde i april, indkaldes der efterfølgende til fælles møde for bestyrelsen og udvalgene.
Eliteudvalget var desværre ikke til stede lørdag, her tager Svend kontakt til Jette, så udvalget kan
komme i gang med deres forretningsorden.
Helene tager kontakt til banekontrollørerne, så de kan gennemgå deres opgavebeskrivelse.
Genbesøg bestyrelsens forretningsorden – ansvarsopgaver i forbindelse med møder:
Referat: Mogens Eriksen
Lokale: Marita Geinitz
Mad: Svend Jørgensen
Hotel: Finn Hyldmar
Aftalt at aktivitetskalenderne fremover bliver planlagt for 2 år ad gangen.
GODKENDT – DKeF’s udviklingspulje
GODKENDT – Budget 2021
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Tovholdernes arbejde
De sporansvarlig skal være med til bestyrelsesmøderne, hvor der på dagsorden er strategispor 2018‐
2021.
Seniorerne i Jylland
Forhandlingerne med seniorerne i Jylland er ikke færdige, der indkaldes til nyt møde
september/oktober 2020.
BESLUTNUNG:
Marita og Niklas har mandat fra bestyrelse til at tilbyde dem forslag 1
Der tages kontakt til seniorerne om nyt møde
Hvor er unionerne
Der er ingen, der helt har taget beslutning om unionernes fremtid, men der er indkaldt til
bestyrelsesmøder i unionerne om dette spørgsmål, hvad skal der ske? Forberedelse af ekstraordinært
repræsentantskab, nedlæggelse, genopstå som en kreds eller aktivitetsudvalg.
Niklas har sendt brev angående opkrævning af startgebyr ud til unionskassere, den opgave er nu
DKeF’s.
Samt mulighed for, at unionernes likvide midler kan komme ind under DKeF’s regnskab som en
hensættelse.
Det vil Niklas undersøge, om det reelt kan lad sig gøre, uden at årsmødet kan bestemme over
hensættelserne.
Opfølgning til næste bestyrelsesmøde
Kontakt til eliteudvalget – Svend
Kontakt til banekontrollør – Helene
Emner til næste bestyrelsesmøde
Kegleportalen – hvem skal fremover have adgang, og hvem skal slettes
Godkendelse af diverse satser i DKeF udgifter og indtægter?
Eventuelt
Goddag og kom godt hjem
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