Kære BK Trekanten KIF.

Ja – den seneste tid har været en stor prøvelse for os alle – vi har hver især et netværk i sporten og det er
klart at det har haft en påvirkning på jer alle.
Vi ved godt at vi har såret nogle af jer og jeres venner.
Det er ingen undskyldning – tiden har været ekstrem frustrerende for os, og det kan sagtens være at vi har
misforstået noget.
Det vil vi rigtig gerne have mulighed for at få afklaret, hvis I vil give os lov til det.
Som vi også tidligere har nævnt, så er den nuværende ledelse i BK Trekanten KIF ikke en del af den fælles
løsning for fremtiden af klubben.
Vi påtager os det fulde ansvar for det og derfor går vi af.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 3. maj 2022 kl. 18.15 i Sydbank Arena.
Hvorfor nu – vi vil gerne give jer alle en mulighed for at se den eventuelt nye bestyrelse, så I kan træffe de
rigtige valg for jeres fremtid. Vi ved godt der er nogle som overvejer om BK Trekanten KIF er klubben for
fremtiden. Og det kan vi godt forstå.
BK Trekanten KIF er IKKE bundet op på en eller to personer – aftalerne med Kolding Kommune er der
stadigvæk, hallen vil stadig gerne at der er foreningsbowling i hallen. Så reelt alle de goder og muligheder
der er for klubben er fuldstændig uændret.
Den eneste forskel er at vi træder tilbage og lader nye positive kræfter komme til.
Eneste punkt på dagsordenen er Valg af formand, næstformand og kasserer.
Og har vi så et nyt hold på spring – det har vi ikke – og vi skal ikke længere – så der skal findes nye. Findes
de ikke den 3. maj 2022 – bliver der indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling med henblik på at
lukke foreningen. Sådan er vores regler – vi håber ikke det kommer så vidt.
Hvis du går med en formand i maven – så skal du vide følgende:
Der er en sportslig organisation, som lige er på trapperne med en plan for fremtiden. I den sportslige
organisation ligger sporten med kampe osv.
Kasseren er normalt en af de poster som er svære at finde for foreningerne – Det vil m/s Stampe gerne
sponsorerer til den nye ledelse – det er både opkrævning af skabs leje, kontingentopkrævning og bogføring
og regnskab til generalforsamlingen. Og evt. løbende rapportering til bestyrelsen.
Så det man skal finde er et lille hold til at holde kontakten til Kolding Talent og Sydbank Arena – og ja
selvfølgelig til det organisatoriske i bowlingsporten.
Hvis det er noget for dig – så tøv ikke med at henvende dig, så klubben og I få fundet en bestyrelse til
fremtidens BK Trekanten KIF.

Som nuværende og afgående formand ser jeg det som god og positiv mulighed for BK Trekanten KIF – der
er for mig ingen tvivl om at nogle af de udfordringer klubben står med også er personificeret i den
nuværende formand. Derfor ser jeg en god mulighed for at en ny formand og en ny bestyrelse kan tage
udviklingen af vores forening måske i nogle nye positive retninger, som hidtil har været overset.
På forhånd tak.

Ekstraordinær generalforsamling
3. maj 2022 kl 18.15
I Sydbank Arena
Dagsorden.
Punkt 1. Velkomst.
Punkt 2. Valg af dirigent.
Punkt 3. Valg
• Valg af formand – Ole Stampe ønsker ikke genvalg.
• Valg af næstformand – Jan Filbært ønsker ikke genvalg.
• Valg af kasserer – se venligst forslag fra bestyrelsen i den indledende tekst.
Punkt 4. Evt.

Mvh.
Bestyrelsen

