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

1. Bemærkninger til sidste referat

2. Indkommet post
Dialog møde om keglebillard d. 18. marts 2017 i Odense.
Søgaard leagen, DM kegebillard herre og Kegle Tours
Billardens dag – hvad skal vi – hvordan skal vi gribe det an.
Planlægning af en billardens dag.

3. Formanden
Der skal laves en punktvis vejleding til login på billardresultater til
benyttelse af holdskema og individuel skema.
Vejledning til at sætte streamingen i gang på hjemmekampe m.v.
Få Jimmy til at lave en vejledning/manual til vores streaming.
Annonce og artikler i ugeposten. Vores faste mand på ugeposten er
desværre blevet fyret så der skal undersøges om hvem vi nu skal har
kontakt til med hensyn til indmeldelse af resultater. Michael Sørensen er
ved at undersøge hvem vi kan tage fat i fremover.
DM i Vejby 2018
Generalforsamlingen af holdes d. 30. maj 2017 kl. 19.00
På valg er:
Kasserer – John ønsker ikke genvalg.
Turneringsleder – Gitte
Bestyrelsesmedlem – Erling
Suppleant – Bjørn
Suppleant – Jan
Julefrokost/sponsor/pointaktionær fest d. 29. april 2017 kl. 16.00 i
klubben.
Der søges fonde om midler til nye billardborde og nye stole. Jan undersøger
nærmere.

DM i Vejby 2018 – tilbagemelding til DDBU i januar måned, der skal holdes
møde i DM-udvalget.
Der laves et oplæg til hvordan der kan laves en tribune i spillelokalet
således at der kan være så mange tilskuer som muligt.
Bjørn Cordius kommer med et oplæg.

4. Kasseren

Allan Lys har indbetalt 3.000,- og vil betale resten sidst i januar md.
Bodega Rosen har endnu ikke betalt.
Regnskab omdelt.

5. Turneringslederen
Der er indsendt oplysninger på mesterskabsvinder for sæson 2015/16
Seniorcup afholdes d. 11. 12. og 13. august.
Som noget nyt kan man tilmelde sig 5-kegle.
Indbydelse skal laves og udsendes først i februar.
Erling tager fat i Lennard med hensyn til at melde fra hold for at spille
skomar ikke er i overensstemmelser med klubbens regler.

6. Ungdomsafdelingen

7. Bestyrelsesmedlemmet
Der har igen være problemer med at der ikke har været ryddet op i
køkkenet efter holdkamp. Der skal sættes ind i vores reglement at der vil
bliver sendt en opkrævning til de pågældende når der bliver klaget fra
rengøringen eller dagligledelse. Klubben bliver opkrævet for ekstra
rengøring når det sker.
Dør ud til dommerrummet har flere gang være ulåst – er det noget vi kan
gøre noget ved.
Rygning foregår udenfor og ikke kun ud i gennem døren i dommerrummet.
Men ikke inde i dommerrummet.

8. Dameafdelingen
9. Suppleanterne

Interne turnering – 6 spiller i kegler.
Oldboys – 7 spiller
5-kegle 4 spiller
3-bande

10. Eventuelt

Hæve lamper så man kan se tavler – hvis lysforholdene er i orden. Man kan
også sænke tavlerne.

