
Referat fra Bestyrelse møde d. 11/8 2016 kl.17.30 
Deltagere: Schlie, Kenwyn, Jesper, Claus og Søren 

 

 

Velkomst 
Jesper byder Kort Velkommen 

Valg af dirigent 
Søren blev valgt til dirigent 

Valg af referent 
Claus blev valgt til referent 

Godkendelse af sidste referat 
Referatet blev godkendt.  

Siden sidst. 
 Der er blevet meldt 4 hold til i DDU´s løbende turnering 

 Klubben har fået 4 nye medlemmer Uffe, Kim, Palle og Benjamin 

 Klubben fik holdt Reception og åbnings stævne og begge dele forløb rigtig godt 

 Der er i klubben afholdt spiller møde og de fleste medlemmer vil spille på hold.  

Økonomi 
 Økonomien ser fornuftig ud og alle udenforstående regninger er blevet betalt 

 

Eventuelt/næste møde 
 Der er kommet en ny ansøgning om medlemskab da der ikke er nogen der rigtig kender ham gir 

schlie besked til ham om at han kan kikke forbi så vi kan se ham an. 

 Vores trøje leverandør lukker så vi skal have fundet en ny har dog fået kontakten til Duzza´s men de 

vil helst ikke kopiere andres design men vi forsøger at få lavet de nye så tæt på det gamle design. 

 Arbejdsdag vi skal have lavet fodlister samt hockeyen inden første spille runde der vil blive lavet et 

FB opslag at dem der kan og vil gerne må give en hånd. 

 Klubben skal holde WM i dart og det bliver lørdag d.5/9-16 kl. 10 til Double og kl. 15 til single det vil 

komme til at koste 50 kr. Pr mand pr stævne. skipper høre Brian m om han vil stå for maden. 

 Der skal afholdes firma arrangement fredag d.19/8-16 der kommer 22 mand. 

 Vores hjemmeside er blevet for gammel så der er ingen der vil have os mere så vi skal have lavet en 

ny som vi er i gang med. 



 Mad til hjemme kampe. Vi skal have betalt hvad vi skylder Rene og så snakker Schlie med ham om 

mulig aftale til den nye sesason. 

 Mad klub / fælles spisning 1 torsdag i hver måned Claus ligger et opslag op på FB om det er noget 

medlemmerne kunne tænke sig. 

 Indkøb der er et par ting vi mangler. Fights skal købes ind og de sælges for det samme som vi gir i 

indkøb. Vi skal have en printer der kan gå ind under bardisken skipper står for indkøbet. 4 borde til 

spiller lokalet bliver købt i ikea.   


