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

1. Bemærkninger til sidste referat

2. Indkommet post

3. Formanden
Sponsor og pointaktionærfest er der indkaldt? afholdes d. 29. april
2017 KL. 18 – 19 p.t. er der kun kommet 1 tilmelding og et afbud
Oprydning i klubben og køkkenet.

Tage en snak med Idrætsforeningen med hensyn til oprydning i køkkenet.
Oprydning i klubben efter træning. Et opslag om at der bliver tjekket på
vores anlæg hvem der sidst har været i kluben.

Gæstespillere både gode og mindregode. (samme regler for alle).

Det er ok med at der kommer gæstespiller såfremt at der er plads til at de
kan komme at spille.
Ekskluderet spillere kan ikke være gæstespiller i klubben.

Tirsdags skomar.
Vi henstiller til at der bliver taget hensyn til de der træner.

Afbud til officiel kamp for at spille skomar.

Vi tager den når vi starte den nye sæson op igen.

Præsentation af klubben om deles i Vejby - Tisvilde og Helsinge
Folder sættes op.

Oplæg til et åbenhus arrangement og en folde som skal husstandsomdeles
til Vejby og Tisvilde.
Tages op efter generalforsamlingen.

Dirigent til generalforsamlingen.
Niels Jørgen Larsen skal spørges.

Nyt fra DM udvalget Her er der lidt om borde rep eller nye.
Oplæg til DM sponsor Guld, Sølv og Bronze.

Hvem forsætter i bestyrelsen.
Erling Pedersen tager en tørn mere.
Bjørn Cordius forsætter ikke.
John Jantzen forsætter ikke.
Gitte Pedersen forsætter som turneringsleder.
Jan Bemmann forsætter som suppleant.

4. Kasseren
Regnskabet fremlægges og godkendes.
Regnskab udsendt til bestyrelsen. Der er stadig skyldig kontingent ude,
Pointaktier der mangler stadig alle firmaaktierne.
Der betales en del gebyr på vores to konti i Handelsbanken, der er også
gebyr på at få vekslet 20’er.
Der mangler stadig indbetaling af spons fra Rosen i Hillerød, der sendes
endnu en rykker med krav om inkasso.

Kørselsgodtgørelse til finaler og DM

P.t. ligger der ansøgninger fra Thomas Larsen, Bjørn Cordius, Jan Bemman,
derudover kommer der ansøgning fra Erling Pedersen, Heidi Wiendahl og
Annie Clausen.
Der er udbetalt kørselspenge Heidi Wiendahl og Gitte Pedersen
Der kommer også en ansøgning fra Elitedivisionen på udgifter i forbindelse
med deltagelse til DM for hold.
Der ydes tilskud til DM finale for Thomas Larsen i henhold til følgende
regler, Kørepenge 1,25 pr.
DM individuelt dækkes der 1 bil et dobbelt værelse og et enkelt værelse
brobizz/færge. + diæter.

5. Turneringslederen
Senior Cup
Der er udleveret menuforslag fra den Rullende grill som der er taget kontakt
til og bookede til Senior Cuppen.
Der skal indkaldes til en særskilt møde hvor vi skal have seniorcuppen på
plads. P.t. er der ikke komme nogen tilmeldinger, men den er udsend til
klubberne via DDBU også lagt på DDBU hjemmeside.

6. Ungdomsafdelingen

7. Bestyrelsesmedlemmet
Tilbud på klædepålægningen samt nye turneringsballer og kegler der
på et beløb på kr. 17.000,-

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
Ikke aftalt p.t.

”to-do” – liste

