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     Middelfart 26/1-2016 

Referat af M.B.K. 07´s generalforsamling d. 25/1 – 2016, som blev afholdt i Lillebælts-

hallens Bowlingcenter. 

Dagsorden var som følgende i henhold til vedtgterne:  

1. Konstatering af stemmeberettige spillere 

Der blev konstateret at alle fremmødte var stemmeberettede, i alt 15 personer 

2. valg af dirigent. 

Bjarne madsen blev enstemmigt valgt. 

3. Formandens beretning og godkendelse. 

2015 har været spillemæssigt et rigtig godt år for MBK07. 

6-mands herre jylland/fyns serie nr. 1 og oprykning til 2.div. 

4-mands herre fyn/jylland  nr. 2 

4-mands herre fyn  nr. 3 

Veteran   nr. 1, serie 4 

Jørgen Hansen blev fynsmester i rækken +65 

Nikolaj Nielsen vinder optaktsstævne i Odense, med bl.a klubbens første 300 serie. 

Der har været flere forskellige mennesker inde og prøve bowling i vores træningstimer, med henblik på evt. fast 

medlem. Af en eller anden grund er de forskellige stoppet igen! Har vi ikke været gode nok til at tage os af de nye? 

Hvad kan vi gøre, hvis der kommer nye spillere igen? Vi kunne godt bruge et par nye spillere, til den nye sæson. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 

Regnskabet blev gennemgået af Bjarne Madsen, da kasserer Per Nielsen var fraværende. MBK07 har en forholdsvis 

sund økonomi med en egenkapital pr. 31/12 på knap 27000 kr.. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  

5. behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogle forslag 

6. Orientering om næste års budget. 

Som en kopi af regnskabet, ser budgettet for 2016 rigtig fornuftig ud. Budgettet viser at egenkapitalen vokser til godt 

40000 kr. 
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Da budgettet kun var til orientering, skulle det ikke vedtages. 

7. Valg i henhold til vedtægter. 

Da det er et lige årstal, er formanden (Bjarne Madsen) og et bestyrelsesmedlem (Bjarne Jørgensen) på valg. 

Begge modtog genvalg. 

På valg var ligeledes reviser Jan Lykke Hansen (var på skiferie), da han ikke var til stede, fik bestyrelsen et mandat til at 

spørge ham, når han kommer hjem, om han modtager genvalg. Hvis ikke træder suppleanten til (Jørgen Bisgaard). 

8. Eventuelt 

Der blev diskuteret flere sager. 

 1. sidste mandag i hver måned, skal der trækkes lod til baner. 

2. man vil gerne have, at man kan se på hjemmesiden, hvem der har meldt sig til hvad for et stævne. Vi    

prøver at se om det kan lade sig gøre. 

3. Tommy Rasmussen ser gerne at der er flere, som får dommerkort, så de kan hjælpe til med dommer-

gerningen ved hjemmekampe. 

Der blev som tradition afsluttet med et MBK07 trefoldigt leve.  

 

 

 


