
FU møde d. 5. juni 2014 
 
Fremmødt: Kjeld, Lene LS, Helle, Benni, Søren og Lykke 
 
Indsat, referat fra bowling møde: 
Referat af møde 28. maj 2014  
vedr. eventuel selvejende institution i Grøndalscentret 
 
År 2014 den 28. maj afholdtes møde i Grøndalscentret, hvilket møde var indkaldt af 
Arbejdsgruppen v/kredsformand Maria Larsen og KBU-formand Lars Jacobsen. 
  
I mødet deltog følgende: 
Lars Jacobsen, formand KBU, Maria Larsen kredsformand Grøndalskredsen, KBK 1940 v/ Søren 
Jørgensen og Maria Larsen, Jesper Mikkelsen, BK Grøndal v/Bente Hansen, BK Nordvest v/Bendt 
Christiansen, BK 77 v/Ola og Kirsten Nielsen, Døvania v/Hanne Rasmussen, GVB v/Lisbeth og 
Tonny, Den Frie Bowling Union v/Willy og Bente Jørgensen, HBK v/Erhardt Éifersen, 
Rigshospitalet og Brønshøj Sport v/Bent og Ingelise Jespersen samt Yvonne, Pin-Crackers v/Rene 
og Flemming, Jackpot v/Erik, Eagle v/Knud og Roger, Labia v/Helle og Pia ungdomsleder 
Grøndalskredsen. 
  
Maria bød velkommen og gav ordet til Lars for en redegørelse. 
Lars henviste til indkaldelsen af 21. maj 2014 til alle klubber tilknyttet Grøndals Multicenters 
Bowlinghal og meddelte, at det nu var officielt, at hallen bliver lukket pr. 1.1.2015, hvilket blev 
oplyst på et møde den 20. maj 2014, som KBU og Grøndalskredsen havde med Københavns 
Kommunes Kultur- og fritidsforvaltning. Kommunen vil dog være villig til at lade hallen overtage 
af klubberne. 
Lars oplyste, at der allerede i februar 2014 var rettet henvendelse til Kommunen vedr. flere 
fremtidige aktiviteter. Den pågældende medarbejder, aftalen var indgået med, blev imidlertid 
flyttet til andet job i kommunen.  I stedet blev der udarbejdet en business case den 26.3.2014, 
hvori det forudsættes, at der sker en overtagelse til klubberne. Hele Grøndalscentret tildeles 
hvert år et rammebeløb, og den udsendte business case viste, at det ville give en besparelse på 
800.000 kr. i hele Centret, hvis klubberne overtager bowlinghallen.              
Lars havde gennemgået tallene i business casen, der dog var mangelfuld på mange måder. Lars 
omdelte et forslag til budget 2014, 2015 og 2016 med kommentarer til de enkelte poster, samt 
oversigt over åbningstider m.m. og likviditetsbudget for 2015. 
Priserne i budgettet er baseret på 60 kr. pr. banetime. Lars oplyste, at der i Glostrup tilsvarende 
betales 149 kr. (kampe 125 kr.), i Rødovre 156 kr. og Tårnby 156 kr.  
Turneringskampe til en pris af 90 – 100 kr. pr. banetime. Der vil være lavere priser for så vidt 
angår ungdom. 
Beslutning skal tages senest 1. juli 2014. 
Der skal overtages personale på 2 fuldtidsmedarbejdere og 1 20-timers medarbejder til 1,2 mio. 
kr. pr. år. 
Husleje inkl. overtagelse af maskinerne udgør 845.000 kr. for de 1965 m2 eller 432 kr. pr. m2. 
Arealet er uden baren, der udgør 743 m2 eller ca. 2.700 kr. pr. m2. Der skal ikke stilles depositum 
eller indbetales forudbetalt leje. 
Leasing og service udgør 260.000 kr. årligt vedr. scoresystemet udløber oktober 2014. I 
kontrakten er der en bestemmelse om, at Centret skal finde en køber, der vil give 57.000 kr. + 



moms, ligesom leje- og servicekontrakt vedr. oliemaskinen til en pris á 7.600 kr. pr. måned 
ligeledes udløber oktober 2014. 
Budgettet forudsætter udarbejdelse af arbejdsplaner, således at der ikke anvendes 
tilkaldevikarer, som det er tilfældet nu, hvilket giver en meget stor personaleudgift. Lars 
gennemgik øvrige poster, herunder rengøring, der omfatter tilløbsbaner, toiletter og 
omklædningsrum. Det vides ikke, hvem der står for rengøringen p.t. 
Vedr. indtægterne oplyste Lars, at disse var lavt sat. 60 kr. pr. banetime for klubber og for udefra 
kommende spillere og spil fredag og lørdag noget mere. Der er regnet med en 
belægningsprocent på 40. Åbningstiden skal være fra kl. 10 til 22 på hverdage, fredag/lørdag til 
kl. 24. og søndage til kl. 18. 
El og vand er skønnet på basis af forbruget i andre haller. Der forudsættes opsat målere. 
Posten medlemskort på 61.500 kr. kan løses af medlemmer i klubber tilknyttet Den selvejende 
Institution. Kortet koster 500 kr. pr. år, og man kan så få ekstra træning på andet tidspunkt end 
klubbens kontraktmæssige tidspunkt for 25 kr. pr. time. 
Der forudsættes med frivillig arbejdskraft, der “aflønnes” med point, der kan anvendes i hallen, 
som kontingent eller lignende i henhold til de regler, der er godkendt af Skat, hvor der blandt 
andet kan tjenes 5.000 kr. årligt uden at betale skat. 
Der er ikke moms bowling. 
Der arbejdes med at få en kugleborevirksomhed ind. 
Budgettet forudsætter en startkapital 100.000 kr., hvilket dog ikke behøver være indbetalt straks 
ved starten. 
De mødende havde herefter lejlighed til at stille spørgsmål: 
Det blev drøftet, hvorvidt der var tale om en virksomhedsovertagelse af personalet, idet det 
nuværende personale også har haft arbejde andre stedet i Centret end bowlinghallen. Lars 
oplyste, at forinden aftale indgås, vil ansættelsesaftaler blive gennemgået, ligesom 
specifikationer af regnskaberne vil blive forlangt udleveret. Endvidere vil aftalerne med 
klubberne m.m. blive gennemgået, idet nogle af dem løber til og med 2015. 
På forespørgsel om, hvorvidt de 25 kr., der gælder indtil maj 2015, så vil stige fra 1.1.2015, var 
svaret ja. 
Der blev endvidere spurgt til det udvalg, der på tidligere møde blev nedsat. Maria oplyste, at 
Kommunen med meget kort varsel havde indkaldt til møde med dags varsel, hvorfor det ikke 
havde været muligt at indkalde gruppen. Maria oplyste, at Kommunen var iskolde i deres 
holdning til tidspresset. 
Flere af de mødende gjorde opmærksom på, at det var nødvendigt for klubberne at indkalde til 
medlemsmøder/ekstraordinære generalforsamlinger for stillingtagen af den enkelte klubs 
tilslutning. 
Lars gjorde opmærksom på, at en selvejende institution skal vedtages inden 1.7.2014, og det blev 
aftalt, at stiftende møde afholdes torsdag den 26. juni 2014 kl. 18.30 i mødelokalerne på 1. sal 
(opgangen ved Teatercafeen). Kredsen udsender indkaldelse. Til dette stiftende møde skal der 
forelægges vedtægter og udkast til budget. 
Lars tilbød hjælp til de klubber, der måtte ønske det, og klubberne kan blot kontakte ham. 
Flere klubber gav udtryk for, at startkapitalen kunne fremskaffes f.eks. ved, at der fra klubber 
blev indbetalt 10.000 kr. Lars gjorde udtrykkeligt opmærksom på, at klubberne ikke var pligtige 
at stille kapital til rådighed. 
I kredsen er der 14 KBU-klubber med ca. 250 seniorspillere, hvortil kommer klubber, der er 
tilknyttet Den Frie Bowlingunion, Firmaunionen m.fl. 



Efter at alle spørgsmål fra de mødende var besvaret, sluttede mødet med en positiv indstilling for 
stiftelse af en selvejende institution. 
Således passeret. 
Som referent: 
Bente Hansen, BK Grøndal 

 
Helle fortalte, at hun synes vi skal sige ja til forslaget, men ikke til startkapitalen. 
Startkapitalen kan vi ikke lægge ud for, det har vi ikke råd. Betyder at der skal være en 
kontingent forhøjelse.  
 
Lene LS og Søren har regnet lidt på konsekvensen. Det vil give en kontingent forhøjelse på 
180 – 200kr, hvis man skal tage hele udgiften over kontingentet.    
Lavias venner kunne være en mulighed til finasiering på det første halvår 2015.  
Søgning af fonde kan også være en mulighed.  
 
Søren sagde, at han vil sende et brev til Københavns kommune hvori han gør opmærksom på 
de ekstra udgifter klubben har fået indenfor det sidste år. Mulighederne for at søge ekstra 
tilskud i kommunen er udtømte, men vi ønsker at gøre opmærksom på konsekvenserne for 
klubben pga. de mange besparelser det sidste år.  
 
Beslutning: 
På baggrund af referatet fra møde om selvejende institution under Købehavns Bowling Union, 
tilslutter vi os forslaget på nuværende tidspunkt. Der vil ske en orientering af bestyrelsen via 
dette referat og på næste bestyrelsesmøde.  
Der arbejdes hen mod en kontingent forhøjelse næste år. 
 
Referent Lykke Christensen, d. 5. juni 2014 


