Bestyrelsesmøde
Tilstede: Carsten Andersen (CA), Erling Pedersen (EP), Bent
Sørensen (BS), Jan Bemmann (JB) og Gitte Pedersen (GP)
Afbud mv….. John Jantzen (JJ), Bjørn Cordius (BC)

1. Bemærkninger til sidste referat
Ingen bemærkninger til sidste referat.

2. Indkommet post

Individuelle turneringer er begyndt at blive udskrevet.
Meddelelse om at BK Nyborg har trukket sig fra Søren Søgaard Ligaen

3. Formanden

Hvad der mangler og der skal findes penge til inden for en forholdsvis kort
tidsfrist:
Nye Stole ca. 30 stk. P.T. har vi lånt af Idrætsforeningen så der er noget at
sidde på i spillelokalet.
Reparation af scoretavler. Ønske om at indkøbe nye scoretavler (søge
materialepuljen til dette i 2017)
DM-udvalget – der overvejes i øjeblikket om vi er klar til at afholde DM i
2018 hvis vores udestående med Søgaard ikke falder på plads og vi får
DDBU med på banen.
Pointaktionærfesten blev flyttet til d. 22.10.2016 da vi ikke kan nå at
udsende indbydelser så den kan afholdes d. 03.09.2016

4. Kasseren
Afbud fra kasseren.

5. Turneringslederen

Problemer med at få holdene til at gå op. Alle Old Boys hold er på plads
indtil dagen for opstartsmødet. Der var en der er hoppet fra.
Det ene serie 2 hold mangler en spiller – En der er hoppet fra.
Der er fundet en ny spiller det Old Boys holdet.
Serie 2 holdet vil der blive afløser på fra Serie 3 og Old Boys hold for at få
det til at køre i denne sæson.

6. Ungdomsafdelingen

7. Bestyrelsesmedlemmet

8. Dameafdelingen
9. Suppleanterne

Er der søgt de forskellige fonde om tilskud til vores streaming udstyr, og
skal der laves nye ansøgning med henblik på tilskud til nye scorer tavler og
nye stole.

10. Eventuelt
11. Næste møde
Ny dato ikke aftalt.

”to-do” – liste
John Jantzen
Indbydelse til pointaktionærfest d. 22.10.2016 tidspunkt kan jeg ikke lige
huske
Medlemsliste
Kort og nøgleajourføring – sammen med Erling Pedersen
Dokumentation til kommunen for indkøb af streaming udstyr. Så
materialepuljen kan udbetales.
Erling Pedersen
Færdiggørelse af sagen med Søgaard, samt udredning og rapport sendes til
DDBU til videre foranstaltning.
Jan Bemmann
Ansøgninger til div. Fonde om penge til nye stole, scorer tavler og vores
streaming udstyr.
Gitte Pedersen
Styr på det sidste hold samt øvrige turneringer.
Sende mail ud til alle holdleder om at de skal huske at skrive i kalender i
køkkenet når de har hjemmekamp således at vi kan bruge køkkenet.
Hele Bestyrelsen
På udkig efter nye stole til klubben.

