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Generalforsamling – torsdag den 02. marts 2017 i World Cup Hallen 
 

Til Stede: Søren Albertsen - Lissie Albertsen - Solveig Frederiksen 
 Tom Frederiksen - Jane Jakobsen - Sonny Zaremba - Susanne Lauge Larsen 
 Hans Lumholtz Frederiksen - Søren Kristian Sørensen 
 Fuldmagt fra: Bjarne Ytting - Carsten Munch-Larsen 

 
 

1. Valg af dirigent 
 
Valget af dirigent faldt på Tom Frederiksen, som konstaterede at Generalforsamlingen var 
forskriftsmæssigt indkaldt ifølge Vedtægterne. Han gav ordet til Formanden. 
 

2. Formandens beretning 
 
Vi har igen haft et godt bowling år med Guldmedalje til FLS, hvilket betyder at vi nu spiller i 3 
Division A. Havde vi nøjes med en sølvmedalje så var vi alligevel rykket op. Vi har indtil nu klaret os 
godt og inden sidste kamp lå vi på en 3. plads. Vi ligger nu på en 4. plads med 3 kampe tilbage og 
det ser ud til at vore modstandere ikke længere betragter os som nogle opkomlinge. I kan følge 
stillingen i holdturneringen på vores hjemmeside på www.flsclub.com. 
I nogle af de andre FSKBH arrangementer, som vi har deltaget i, lykkedes det at hente nogle 
præmier hjem. I lørdags spillede Solveig sig til en 1. plads både i Mesterskabsstævnet samt i Old 
Boys-Girls mesterskabet i Damerne 3. Division. Et stort tillykke til Solveig. 
 
Bowling klubben har desværre ikke fået nye medlemmer, men derimod siger vi desværre farvel til 
et medlem. Susanne har desværre valgt at stoppe i bowlingklubben ved udgangen af denne sæson, 
hvilket vi er meget kede af. 
 
Som det også blev nævnt i beretningen sidste år, så er det blevet til en ”pensionistklub” og det har 
ikke ændret sig. Hvis det bliver til en ny sæson, så er der kun 2 ud af 9 der betaler via lønkontoret. 
Når jeg skriver hvis, så er det fordi vi endnu ikke ved om firmaet giver tilskud til idrætsklubberne i 
år. 
 
Søren har også i indeværende sæson stået for at sætte par både til Årsmesterskabet og til træning. 
Han har også lavet en banefordeling, så vi på forhånd ved hvilken bane vi skal spille på. Dette gør at 
vi kommer til at spille lige meget på alle baner og at vi den pågældende dag ved hvem der spiller 
kamp, samt hvem der spiller 3 på en bane. Dog har 3 spillere på en bane indtil videre været en 
sjældenhed. En stor tak til Søren for hans store indsats. 
 
Økonomien i World Cup Hallen er i bedring, idet overskuddet blev 350.000,00 kr. bedre end 
budgettet. Dette har også medført at egenkapitalen nu er blevet positiv tidligere end forventet. Det 
stadigvæk op af bakke idet nedturen i bowling aktiviteterne fortsætter i stort set alle unioner, 
hvilket en nedgang i abonnementsbaner på 62.000,00 kr. viser. 
Dog har der været en stigning i antallet af lystbowlere. 
Det er også lykkedes WCH at få overdraget forpagtningen af Rødovre Hallen’s Sportscafe, som 
forventes at bidrage positivt til den samlede drift fremover. 

http://www.flsclub.com/
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Vi har nogle rigtige hyggelige timer hver torsdag og alle er mere eller mindre engageret i at komme 
til træning. 
 
Til slut håber jeg, at vi i resten af nuværende sæson samt næste sæson, får nogle gode 
bowlingoplevelser og at vores baner flittigt bliver brugt. 
 

3. Regnskab 
 

a. Regnskabet blev fremlagt af Solveig Frederiksen 
b. Regnskabet blev godkendt. 
c. Kontingentet på 140,00 kr. pr. måned bibeholdes. 
d. Keglepengene på 50,00 kr. pr. måned i 10 måneder bibeholdes. 
e. Præmie værdien bibeholdes: dvs. 200,00 kr. for 1. pladsen – 150,00 kr. for 2. pladsen 

og 100,00 kr. for 3. pladsen. 
f. Antallet af baner (4) bibeholdes 

  

4. Valg af bestyrelse m.v. 
 

a. Formand: Søren Kristian Sørensen var ikke på valg. 
b. Næstformand: Bjarne Ytting blev genvalgt for 1 år. 
c. Kasserer: Solveig Frederiksen blev genvalgt for 2 år. 
d. Præmieudvalg: Jane Jakobsen blev nyvalgt for et år 

 
5. Valg af revisor 

 
a. Revisor: Bjarne Ytting blev genvalgt for 1 år. 

 
6. Behandling af indkomne forslag 

 
Der var ingen indkomne forslag 
 

7. Eventuelt 
 
Ingen emner under eventuelt 

 


