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

1. Bemærkninger til sidste referat
Ingen bemærkninger til referatet.

2. Indkommet post
Indkaldelse til årsmøde i DDBU tilmelding er senest d. 3. juni 2017. Der skal
på generalforsamlingen gøres opmærksom på at vi skal have navne på
deltager til årsmødet.

3. Formanden

Generalforsamlingen
Indkaldelse har været sat i Ugeposten.
Indkaldelser er udsendt til alle medlemmer.
Vi skal også have fundet et navn til årets spillerpokal samt årets kammerat
Årets spiller:
Gitte Pedersen spillet til regionsfinalen i kl. A og kl. M samt finalen i
Damecupper som spille d. 6. maj 2017
Årets kammerat:
Annemette og Henning – mad mor og far.
Ungdomspokalen uddeles ikke da den ene ungedomsspiller ikke er har
været aktivt.
Der mangler en person som kan varetage posten som kasserer.
John bliver siddende som kasserer.

4. Kasseren
Bjørn Cordius skal betale den tegnede pointaktie.

5. Turneringslederen
Senior Cup
Der er udleveret menuforslag fra den Rullende grill som der er taget kontakt
til og bookede til Senior Cuppen. Menuforslag nr. 2 til 150,- pr. person.
Kølevogn til Senior cuppen.
Pokaler til turneringen. Som tidligere år.

6. Ungdomsafdelingen

7. Bestyrelsesmedlemmet
Ansøgning til Musik i Lejet skal være skal være indsendt senest d. 18.
maj 2017 om tilskud til nye score tavler.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS4BIU40uFXaFNIh8cUOL_wC
LUDspV098iq4uWIjbdmjJeaA/viewform
Ansøgninger til de fleste fonde skal der være med et konkret projekt eller
der skal ligge et gældende tilbud på udgiften til det der ønskes.

8. Dameafdelingen
9. Suppleanterne
Ansøgninger til fonde.

Det er meget svært at få penge ud af fonde. Der skal forelægge et projekt
som og en god historie.
Fremtiden er at prøve med crowdfunding. For at skaffe penge til nye borde
m.v.
Materialepuljen der søges der om tilskud til nye stole til lokalet.
Det grønne hus søges der om tilskud til klæder til bordene.

10. Eventuelt
11. Næste møde

”to-do” – liste
Ansøgning til Musik i Lejet –
Erling tager kontakt til Bjørn.
Køle tralier – Erling.

