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BM i KÆLDEREN DEN 11.  APRIL 

Tilstede: Jesper, Kenwyn, Brian, Claus, Nicklas, Jimmi, Chris 

 

Velkomst v/ Jesper. 

Brian valgt som dirigent. 

Gennemgang og godkendelse af sidste referat. 

Siden sidst har der været en del stævner med deltagelse af Kælderen 

Der har været afholdt arbejdsdag, hvor 2 stk. nye baner er lavet og nyt lys på 

eksisterende baner, samt nye fjumreringe. Og div. andre småting har gjort 

Kælderen endnu hyggeligere at komme i. 

I turneringen har 1. holdet vist en nedrykning i sigte, til gengæld kan 2. holdet med 

lidt held måske rykke op i 3. div. 

Økonomien i klubben ser godt ud, sponsorchefen gør et stort stykke arbejde. 

Kælderen har været primus motor i et opvisningsstævne, hvor Paul Jennings og 

makker blev hentet ind fra England. I samarbejde med West Dart forløb dette 

ganske fint og med et imponerende overskud på kr. 37,-. Vel at mærke takket 

Brian og kone som sørgede for at indkvartere og bespise de 2 sultne og tørstige 

englændere. Ellers havde der været underskud i million klassen. 

Der skal indkøbes ny computer til klubben da den gamle har fået lidt for meget øl. 

Dette blev bevilliget ( action Kenwyn ). 

Samtidigt var der ønske om at vores hjemmeside blev opdateret, især med foto’s 

af medlemmerne ( action Jimmi ). 

Der er blevet taget et holdbillede ( dog mangler en del, da ikke alle vidste det ) 
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Men dette billede er det eneste som vi har og derfor bliver dette sendt til vores 

sponsorer. 

Der er Repræsentantskabs Møde i DDU den 12. maj i Odense. 

Hvis nogle ønsker at deltage, er det på klubbens regning. 

Der har været en del klager over et medlems opførsel i forbindelse med stævner 

samt hans opførsel i klubben generelt. Der er tidligere udstedt advarsler til ham. 

Bestyrelsen har d.d. vedtaget at medlemmet ekskluderes i 12 måneder, hvorefter 

han igen kan ansøge om medlemskab af KÆLDEREN. 

 

Referent CK 


