Reterat af BM 20/9

Tilstede
:
Gitte, Jan, Bent, John, Erling, Carsten, Dennis

Emner :
Referat fra DM-udvalget
-Bordopstilling og bordopbevaring
-EL-arbejde og lystavler
-Dommerplan
-Banket
-Program
-Trøjer til medhjælpere og dommere
-Inventar
-Kølevogn
Nye stole
Stereoanlæg
Hjemmeside
Powerpoint-skærm
Streaming
Reception Handelsbanken
Nye lystavler
Trongården og Aktive Seniorer
Larm i spillelokale Tirsdag aften
Prisstigning på benyttelse af køkken
Medier (Ugeposten)
Jubilæum VBK 1/6 `18
Regning til ABC-Mokka betalt 2 gange
Medhjælperfest
Videre arbejde :
Dommerplan (DM) : Carsten udarbejder dommerplan.
Program : Carsten spørger Poul Madsen om han vil påtage sig opgaven.
Der skal bestilles 80 trøjer til medhjælpere, dommere og forsamlingshusets personale.
Der afventes svar på ansøgning om nyt inventar (stole)
Stereoanlæg efterses af tekniker. Også for mulighed for DAB-radio og evt. musik via YouTube (Så slipper vi
for problemer med musikrettigheder).
Hjemmeside : Erling spørger Thomas B, Ole H og Karsten K. om de vil påtage sig opgaven.
Powerpoint-skærm : Medlem skal oplæres af Jimmy
Streaming : Gitte oplærer holdledere i start/stop-funktion af streaming og sletter gamle optagelser
Reception Handelsbanken : Erling sendes afsted som repræsentant for klubben med kort og blomster.
Nye Lystavler : Kommunen ansøges om midler til indkøb af nye lystavler og nye tastaturer. Allan Lys har
afgivet tilbud.
Trongården og Aktive Seniorer kontaktes af Erling med henblik på forbedring af den i forvejen fredelige
sameksistens.

Larm i spillelokale Tirsdag aften : Erling skal være bussemand igen og undervise i pli og god bordskik.
Divergerende opfattelser af problemets omfang.
Prisstigning på benyttelse af køkken : Sagen indtil vbidere sparket til hjørne. Gammel aftale fortsætter indtil
møde mellem Niels Jørgen (som repræsentant for Idrætsforeningen) og VBK og evt. ny aftale foreligger.
Medier : Ugeposten har tilsyneladende ikke "plads" til VBK mere, da håndbolden har overtaget interessen
hos sportsredaktionen. Man søger kontakt til Frederiksborg Amts Avis hvis mediedækningen i lokalområdet
fortsat svigter.
Jubilæum VBK 1/6`18 : Festudvalg skal nedsættes

Beslutninger :
Bordopstilling til DM fastsat.
Caramboleborde opbevares hos Søren Søgård.
Lystavler er sendt til rep. og skulle være klar allerede.
El-arbejde udføres i forbindelse med DM.
Banket afholdes i Forsamlingshuset.
Kølevogn skaffes til DM. Erling står for dette.
Ingen udbetalinger foretages af Bestyrelsesmedlemmer eller andre før Kasseren er forespurgt !
Medhjælperfest afholdes i kombination med Julefrokost den 18. November
Referent : Dennis

