Bestyrelsesmøde
Tilstede: Carsten Andersen, Erling Pedersen, John Jantzen, Gitte Pedersen,
Bent Sørensen, Bjørn Cordius og Jan Bemmann
Afbud mv…..
1.)

Overlevering fra tidligere bestyrelse.
Der skal tjekkes op nøgler til de forskellige skabe.
Der er kommet rykker fra Søren Søgård, regningen er betalt, men
der mangler stadig reparation af bander m.m.
Der er problemer med at skifferen er ved at smuldre i bord 1. Dette
skal undersøges nærmere.
Der er også problemer med ventilationsanlæg.

2.)

Fordeling af opgaver i bestyrelsen.
Jan Bemmann – Hjemmeside og offentlige medier.
Erling vil gerne være med på sponsorsiden.
John – pengesager
Bent – ordner lokale og fylder i automaterne.
Carsten – diverse møder
Gitte – turneringer m.v.

3.)

Fremtidig mødeplan.
Næste møde onsdag d. 3.august 2016

4.)

Den snart kommende Seniorcup.
Tilmeldinger 37 – tilmeldingen rykke til d. 26. juni 2016.
Vagtplan – Forespørgsel til medlemmerne.
Jan kører turneringen Fredag og søndag – Carsten køre turneringen
lørdag.
Tilmeldinger til sæsonen.
De foreløbige hold blev fremlagt.
Der ansøges om en Ladies cup. Samt A-B-C 3-bande tours.

5.)

6.)

Interne turneringer. (jeg forventer de starter op allerede i år og løber
sæsonen ud) afh. tilm.
Der laves tilmeldingslister til Interne turneringer som skal udsendes
sammen med indbydelsen til opstartsmødet og der skal være
obligatorisk felt med mail adresse.
Starte op i oktober og så igen i januar/Februar.

7.)

Medlemsmøde i august.
Opstartsmøde og Ekstraordinær Generalforsamling afholdes 19.
august 2016 kl. 19.00
Den aflyste sponsorfest. Den aflyste sponsorfest afholdes d. 3.9.2016
kl. 16.00.

8.)

DM 2018 i april.
DM udvalget arbejder videre med hurtig tilbagemelding til
bestyrelsen.

9.)

Afslutning på sagen med SS omkring klædepålægning.
Erling har bolden på dette punkt.

10.) Sponsorer
Regner med ca. 30.000 i spons.
11.) Økonomi
Der gives erkendtlighed til dem der har fået tildelt en pokal.
Der var enighed om at der inden opstarten på den nye sæson skal
udarbejdes retningslinjer for tilskud til DM-finaler.
12.) TV – video
Der skal laves et udvalg som kan administrere vores streaming - og
undervisningsmateriale til holdlederne hvorledes det fungerer.
Der skal gøres opmærksom på at vi streamer live fra kampe i
klubben.
13.) Øvrige ting.
Hjælp til Musik i Lejet. John har bolden her.
14.) Dagsorden fremadrettede.
1. Bemærkninger til sidste referat
2. Indkommet post
3. Formanden
4. Kasseren
5. Turneringslederen
6. Ungdomsafdelingen
7. Bestyrelsesmedlemmet
8. Dameafdelingen
9. Suppleanterne
10. Eventuelt
11. Næste møde

