
 
 

Til samtlige klubber i Rødovre Bowlinghal  
Torben V. Andersen, Formand Danmarks Bowling forbund  
Jens Hansen, Turneringsansvarlig Region øst 
Tine Bune, Formand FSKBH 
Mie Agerbo, Formand DFBU 

Rødovre, den 28. september 2022  

Efter et velbesøgt møde af klubberne ved mandagens krisemøde skal der hermed præciseres hvilke 
beslutninger, der er truffet i forbindelse med opkrævning af energitillæg i Rødovre Bowlinghal.  
 
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hvis vi havde kunne undgå dette, så var det sådan det blev, men de 
eksplosive priser på energiområdet gør, at vi ikke ser nogen anden mulighed for dette.  
 
Tak til de fremmødte for jeres opbakning. Det betyder meget for bestyrelsen, og forhåbentlig kan vi komme 
gennem krisen på en mere normal måde, og så må vi alle håbe på, at den bliver kortere end frygtet.  

Følgende områder tillægges midlertidigt energitillæg:  
 
Kontraktspil for resten af sæsonen: 
Ungdomsklubber kr. 5,- pr. banetime  Pensionistklubber kr. 5,- pr. banetime  
Seniorklubber (aften) kr. 10,- pr. banetime 
 
Kampe for resten af sæsonen: 
FSKBH   kr. 2,- pr. spillet serie  Den Fri Bowling Union kr. 10,- pr. spiller  
Region Øst   kr. 10,- pr. spiller  Liga / 1. division kr. 10,- pr. spiller  
 
I vores restauration sker der følgende midlertidige energitillæg – som minimum frem til ultimo januar 2023: 
Drikkevarer pr. enhed  kr. 2,- (Gælder ALLE slags) 
Flaske vin  kr. 10,- 
Varme Drikke  kr. 2,- 
Grill og smørrebrød kr. 2,- 
Alle slags madvarer kr. 4,-   
Selskaber (pakkeløsninger) kr. 10,- pr. gæst 
 
Som lovet i går på mødet, vil bestyrelsen meget skarpt følge priser på energi og lover senest ultimo januar 
at genindkalde klubberne til møde, hvor vi kan fremlægge hvilke tiltag, der kan være nødvendige at 
fortsætte med - eller endnu bedre at standse.  
 
Med hensyn til ændrede åbningstider kontakter vi snarest for en drøftelse om mulighed for at ”vi rykker 
sammen i bussen”.  
 
Med venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne  

Gert Nielsen 
forretningsfører 
 


