
 

                                                                           

 

 

Kære bowling venner / klubkammerater. 
 
På det sidste medlemsmøde omtalte vi vores Facebook grupper og hjemmeside. 
Vi vil inden for den kommende tid nedlægge nogle af de mange sider vi har og opdatere nogle andre, hvad 
betyder det så for jer som klubmedlemmer.? 
 
Hjemmesiden vil bestå i den form som den gør nu, vi vil opdatere den på flere punkter så den lever op til de 
ting vi har besluttet i vores arbejde med at udvikle klubben.  
Vores hjemmeside skal være vores ansigt ud af til, den skal være vores ”menu” seddel hvis vi kan kalde den 
det for vores klub, hvad tilbyder vi og hvor går man hen hvis man har et spørgsmål til klubben. 
 
Facebook sider har vi en del af. 
Vi nedlægger nogle af dem, så vi ender med at have to sider til jer medlemmer. 
Siderne som vil være dem vi bruger, vil være..den nuværende officielle side hvor vi ligge arrangementer og 
andet op. 
Her vil alle i bowling verden kunne se hvad vi lave og her vil alle kunne følge med i, hvad vi som klub har på 
hjertet. 
 
Den nuværende ”seniorside” vil blive til siden for alle medlemmer og forældre i klubben, det vil sige at man 
skal være medlem i klubben eller forældre til et medlem i klubben for at få adgang til siden. 
Her vil vi lægge holdene op til kamp weekenderne, her vil vi sætte overskrifter op omkring vores 
udviklingsplan og sidst men ikke mindst, så vil vi bruge siden til at informere om tiltag og andet fra 
bestyrelsen. 
Hvad siden kommer til at hedde ved vi ikke endnu, men har du / i et godt navn til siden så send det gerne til 
os. 
 
Siden som Kristian Poder og Peter Gura administrerer, en åben gruppe på Facebook (den hedder BK 
Trekanten Danmarks bedste klub) vil skifte navn, Kristian Poder finder frem til et godt navn til den, vil være 
en åben side for alle med interesse i og for vores klub. 
Her vil man kunne dele resultater og andet lige fra video klip om bowling til alt omkring spil, træning, osv. 
osv. og ikke mindst til sjove indlæg og kommentarer. 
 
Til jer der ikke bruger Facebook eller har svært ved at finde rundt på nettet, ja I vil kunne tilmelde jer en 
mail service, hvor alle nyheder og informationer vil kunne blive sendt til jer. 
Der ud over vil vi stadigvæk gøre brug at nyhedsbrevene, ikke som i dag hvor det kommer hver mandag, 
men kun hver 14 dag, da det er hvor opfattelse at de ting vi sender lige PT ikke har den store interesse for 
jer, det være sig især artiklerne og andet fra Danmarks Bowling Forbund. 
Snydes skal I selvfølgelig ikke for den orientering, men det vil ske i en anden form, vi vil hellere bruge vores 
nyhedsbreve til at give jer nogle overskrifter med indhold fra vores egen klub. 
 
Når hele processen starter op, vil I få en orientering fra os i form af nyhedsbrevet, så hold øje med de 
kommende nyhedsbreve, vi holder ikke sommerferie..! 
 
 
 


