
Referat af generalforsamling den 9 juni 2020 kl 19.00 

Tilstede: Paul ,Tine L, Frank, Ib, Jens, Allan, Bjarne, Helle, Tine B, Hanne, Rudi, Lisbet, Sanne. 

 

1.kof blev valgt til dirigent og takkede for valget og konstaterede at  

 

Generalforsamlingen var rettidig indkaldt. 

Sanne valgt til referent. 

2. Kof læste bestyrelsens beretning op. Tine B fortalte at der var bestyrelses møde i Dansk bowling forbund den 

11 Juni, at wold cup hallen har overlevet p.g.a Corona tilskud. 

 Hallen har sendt  kontrakter  for 2020-2021  der er ingen stigning i bane lejen. 

Tine L. spørg om triominos  vil sende en mail til forbundet om at vi mener at  

 turneringen  skal  aflyses  da mange er på ferie i august, og det bliver for mange kampe. 

3. Rudi fremlage regnskab. Paul spurgte om hvad med kontingent i måneder vi Ikke har bowlet og hvorfor 

medlemmerne ikke havde fået en mail om dette. 

Rudi fortalte at det står i vedtægterne at betaler i alle 12 måneder og at vi ikke har doneret banelejen da hallen 

for refusion. Vi betaler baneleje hver måned og har ikke betalt i de måneder vi ikke kunne træne. 

Regnskabet blev godkendt. 

4.der er bestilt et 6 mands herrer hold, 3 mands dame hold og 3 mix hold. 

5. budget blev godkendt. 

6.kontingent  ingen ændring. 

7. ingen forslag indkommet. 

8. Kof gik af som formand, Sanne blev valgt og takkede for valget. 

10. Sanne gik af som sekretær og Tine L. blev valgt 

11.Frank gik af som bestyrelsesmedlem og Jens blev valgt 

12.Tine B. blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 

13. Lisbet og Helle blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant 

14. Kof blev valgt som holdleder til herrer holdet, og Tine L. til dameholdet. 

15. Sanne takkede kof med 2 fl. Vin, Rudi takkede Frank med en fl. Gammel dansk 

       Kof takkede for god ro og orden , og for mad og husly til Hanne og Rudi 

 



 

 

 

 

 


