
 

 
 

 
 

Referat fra generalforsamling i SENIORbowl den 20. februar 2020 i Roskilde bowlingcenter. 

 

 

Indkaldelse og dagsorden iht. Klubbens vedtægter 

 

 

Som optakt til generalforsamlingen blev ordet givet til Magnus (daglig leder af Roskilde 

Bowlingcenter). 

Han orienterede om Roskilde bowlingcenters planer, bl.a. 

- Renovering af toiletter påbegyndes ultimo februar 

- Der sættes fokus på at minimere antal fejl på banerne, bl.a. gennem registrering af fejltype, 

så opfølgning kan foretages målrettet. 

- Bowlingcentret arbejder med at etablere diverse arrangementer. 

- Han opfordrede til, at man kom til ham, hvis man havde brug for en snak om et eller andet 

vedr. bowlingcentret. 
 
Dagsorden. 

1. Optælling af stemmeberettigede 
medlemmer ved Erling Juul 

78 stemmeberettigede medlemmer mødt ud af 
107.  
Generalforsamling nr. 20.  

2. Valg af dirigent  Erik Lindegaard Hansen valgt som dirigent.  
Takkede for valget. 
Konstaterede at indkaldelsen er rettidigt sendt 
ud, mere end 14 dage før generalforsamlingen og 
inden udgangen af april. 
Dagsordenen er i overensstemmelse med 
vedtægterne - og generalforsamlingen er dermed 
lovlig. 

 

3. Bestyrelsens beretning ved 
formanden  

Formanden Ejner Jensen fraværende pga. 
sygdom. 
Bestyrelsens beretning ved næstformanden, 
Erling Juul blev godkendt. 
Den skriftlige beretning udsendt på mail sammen 
med indkaldelsen, samt udleveret til medlemmer 
uden mailadresse. Vil efterfølgende blive lagt på 
hjemmesiden.  
 
Fra den mundtlige beretning kan nævnes: 

• Det er 20. sæson. 

• Samarbejdet med Roskilde Bowling center 
fungerer fint. Vi har et årligt statusmøde med 
Tobias – ejer af bowlingcenteret. Begge 
parter er tilfredse med samarbejdet.   

• Som bekendt blev banelejen forhøjet til 60 kr. 
i 2018, for at imødekomme en forventet 
forhøjelse af banelejen. Den kom så i 2019. 



• Vi har 4 venskabskampe. 2 mod de glade 
bowlere i Rødovre og 2 mod Lund 
pensionærklub. Venskabskampen mod Lund 
pensionærklub afvikles som handicap spil, så 
alle kan være med. 

• Sommer udflugten bliver sidste torsdag i 
april. Der er stor tilslutning til vores 
fællesarrangementer fra begge hold.  

• I vores ansøgning til Roskilde kommune om 
frivilligmidler, er det helt klar de sociale 
arrangementer der tæller.  

• Vi fik i 2017 12.000 kr.  i tilskud – i 2018 
14.000 kr. i 2019 20.700 kr. og i 2020 får vi 
30.000 kr. 

• Der vil altid være afgang i vores alder. I 2019 
har vi fået 13 nye medlemmer og en afgang 
på 9 aktive og passive. 

• I årets løb har foreningen modtaget tilskud 
fra Roskilde kommune, Holte vinlager og 
Roskildebowlingcenter. Donationer fra 
Roskilde bowlingcenter. Jysk, Meny Skibby, 
Frk. blomsterstøv Skibby, Holte vinlager og 
Red Office i forbindelse med juleafslutning og 
Nytårsgalla.  

4. Regnskab, budget samt vedtagelse af 
kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret 
kontingent på 200 kr. pr. år 

  

Kassereren fremlagde det bilagskontrollerede 
regnskab. 
 
Underskud på kr. 9.111 skyldes blandt andet: 

• Jubilæumsfest med en nettoudgift på kr. 

40.000  

• Forhøjelse af bane leje 

Af noterne fremgik det at: 

• Kr. 5.800 var forudbetaling for nytårstaffel 

2020 

• Kr. 20.700 var frivilligmidler fra Roskilde 

kommune 

De væsentlige udgifter på kontoen ” Diverse ” var: 

• Kontingent Frivilligcenter 

• Difference på køb og salg af klubpoloer samt 

gavekort 

• Hjemmeside 

Herefter godkendte forsamlingen regnskabet 
Budget 2020 

• Viser en fremskrivning af tallene fra 2019 

samt den forøgede bevilling af frivilligmidler 

fra Roskilde kommune. 

 

Blev taget til efterretning af forsamlingen 
 
Kontingent 
Uændret kr. 200 årligt 

  
     



5. Indkomne forslag. 

• Jf. vedtægternes § 11, skal indkomne 
forslag være formanden i hænde 
senest 8 dage før 
generalforsamlingen.  

   Ingen 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

• Bestyrelsen anbefaler at Dorte 
Kettner og Donald Boddie 
genvælges. Alle villige til genvalg. 

På valg er: 
Erling Juul næstformand 
Torben Sørensen kasserer 
Alice Juul bestyrelsesmedlem 
Dorte Kettner suppleant for et år 
Donald Boddie suppleant for et år  
 
Alle genvalgt 

 

7. Valg af bilagskontrollanter: 

• Bestyrelsen foreslår genvalg af Lillian 
Nielsen og Inge Pedersen som 
bilagskontrollanter. 

• Erik Lindegaard Hansen foreslås 
genvalgt som suppleant. 

  

Alle genvalgt 
 

8. Eventuelt, alt kan siges men intet 
vedtages 

Erling orienterede om, at Danmarks Bowling 
Forbund har etableret en ny afdeling for 
Pensionistklubber. 
Pensionistklubberne rundt om Roskilde 
Bowlingcenter har deltaget i et 
orienteringsmøde.  
Bestyrelsen har besluttet at afprøve fordelene 
ved et medlemskab og derfor at indmelde 
Seniorbowl Roskilde, pris 500 kr. pr år. 

 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden under årets     

Generalforsamling. 

 

Sidst takkede næstformanden dirigenten for særdeles veludført arbejde. 

 

Ref: IJ                                                                                                    23-02-2020 

 

SENIORbowl 
 


