
Bestyrelsesmøde den 14. maj 2020 

Deltagere:  

Flemming Pedersen 

Gitte Pedersen 

Carsten Andersen 

Jesper Lassen 

Bent Sørensen 

Jan Bemmann 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Corona  

På grund af at vi har fitness i huset er klubben lukket frem til i hvert fald til august 2020. 

Der arbejdes på at hvis vi kan åbne i juni at klubben også kan åbne idet fitness er lukket. 

Pkt. 2  Dato for generalforsamling – dato for tilmeldinger til turneringerne – kun 1 suppleant i 

bestyrelsen. 

Dato for generalforsamlingen fastsættes senere når der foreligger nyt om hvor mange der kan samles af 

gangen. 

Tilmeldinger til turneringer hold og individuelt senest til CA den 15.6. 

Info vedr. GDPR (tilladelse til at vi kan offentliggøre telefonnumre og mailadresser på klubbens 

hjemmeside) skal udfyldes. 

Ændringsforslag vedr. suppleant fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår at der kun skal 

være 1 suppleant til bestyrelsen fremover. 

Der skrives fremover et referat fra vores årlige generalforsamling som offentliggøres på klubbens 

hjemmeside. 

Vi sløjfer diverse pokaler i denne sæson. 

Pkt. 3 Interne turneringer 

Interne turneringer færdigspilles ikke og der indkaldes til de nye turneringer i den kommende sæson. 

Tilmelding bliver gratis. 

Pkt. 4 Seniorcuppen 

Seniorcuppen aflyses i år og afvikles i stedet i 2021. 

Pkt. 5 Finale i skomarturneringen 

Den planlagte skomarturnering afvikles hvis muligt i uge 33 

Der mangler 2 runder i den interne skomarturneing som afvikles i august 

Pkt. 6 Hjemmesiden 

JB og GP går i gang med at opdatere de forskellige platforme klubben skal bruge fremover. 

Pkt. 7 DM i uge 37 

DM finale for hold i uge 37 - vi afventer udspil fra DDBU vedr. afviklingen. 

Banket/Tilskuere/klæder 

 



Pkt. 8 Økonomi 

Vi har betalt ekstraordinært på lånet fra fitness og har stadigvæk en pæn kassebeholdning. 

Vi har ansøgt tilskud fra materialepuljen vedrørende klædeskift til DM. 

Stort set alle har betalt kontingent-pointaktier + vi er godt kørende på sponsorsiden. 

 

Eventuelt: 

Der er videoovervågning døgnet rundt i huset. 

DDBU’s årsmøde er flyttet til den 19. september i Vissenbjerg. 

Næste møde lige efter tilmeldingerne 19. juni 2020 

 


