Bestyrelsesmøde 9/1 2016
Tilstede: Jens, Yvonne og Michael
Agenda:
1.: Ekstra ordinært rep.møde unionen
2.: Ordinært rep.møde Kredsen
3.: Sæsonafslutning
4.: Generalforsamling
5.: Kontingenter og indbetalinger
1.: Unionen har indkaldt til ekstraordinært rep. Møde d. 25/1 i Næstved.
Anette Petersen deltager for LBC 2012, idet Jens deltager for kredsen.
Unionen har stillet forslag om, at unionslovene ændres, således, at de midler der ligger i
den eksiterende union, bestyres af en bestyrelse, som selv fylder sig op med nye
bestyrelsesmedlemmer, ved behov.
LBC 2012 stemmer ikke for, at midlerne foræres væk til organer udenfor bowlingsporten.
LBC har stillet forslag, om at ændre unionslovene paragraf 25.2, så midler ved unionens
opløsning tilfalder klubberne, beregnet efter antallet af licencer d. 1. januar i det år
opløsningen finder sted.
2.: Kredsens rep.møde 20/1. Dette møde er ikke et afsluttende møde, men der vil blive
valgt en formand, og formentlig ikke en betsyrelse, som driver kredsen videre indtil
unionen er opløst.
Kredsens kasse står i nul kroner, i det kredsen har ydet et tilskud på ca. 7600,00 til
hjertestarter i bowlinghallen.
3.: Sæsonafslutning i maj er planlagt til Tirsdag d. 24. maj.
Efter anmodning fra spillerne, har vi besluttet, at dette ændres til Mandag d. 23. Maj kl.
17.30, med spisning kl. 19,00
4.: Generalforsamling d. 22. februar.
Jens sender dagsorden og indkaldelse ud til alle medlemmer, samt dette oplyses på
hjemmesiden.
Dagsorden:
.: Valg af dirigent
a: Valg af 2 stemmetællere
2.: Bestyrelsens beretning
3.: Regnskab samt budget, herunder fastsættelse af kontingent
4.: Indkomne forslag
5.: Budget og kontingent
6: Valg af bestyrelse
a: Formand 2 år (Jens modtager genvalg)
b: Kasserer 1 år (Michael modtager ikke genvalg)(Ysse modtager valg)
c: Suppleant til bestyrelse (Sep modtager valg)
7: Valg af bilagskontrollant 1 år (Birthe J)
8: Valg af bilagskontrollantsuppleant 1 år (Kristian)
9.: Fremtidigt virke
Bestyrelsen ønsker en ændring af de eksisterende love:

$ 9.
Stk. 9: Udover bestyrelsen vælges bestyrelsessuppleant, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Disse vælges for et år ad gangen.
Ændres til:
Stk. 9: Udover bestyrelsen vælges bestyrelsessuppleant, 1 bilagskontrollant samt 1
Bilagskontrollantsuppleant. Disse vælges for et år ad gangen.
Budget: Bestyrelsen finder ikke grundlag for kontingentstigninger.
5.: Kasserer udtrykker bekymring over det stigende antal kontingenter der ikke er betalt.
Kasserer laver en oversigt, og sender til Jens. Jens vil derefter kontakte de personer det
drejer sig om. Vi kan opfordre til, at hvis man er det mindste i tvivl om man er up to date
med betalinger, kan man altid spørge kasserer.
Der kommer fra tid til anden indbetalinger, hvor der ikke står hvem der betaler og hvad
man betaler. Det er svært at bruge udelukkelsesmetoder, så der er faktisk penge på
kontoen, som vi ikke hvem der har indbetalt dem.

