Referat fra Bestyrelse møde d. 19/2 2015 kl.17.00
Deltagere: Lange, Kenwyn, Jesper, Claus og Søren

Velkomst
Formanden 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.


Pokalerne skal opdateres med alle vindere hvis det er muligt. Claus undersøger rangliste vindere så
langt tilbage som muligt. Skipper tager sig af fiske pokalen og søren klubmester

Økonomi


Økonomien ser meget fornuftig ud.

Eventuelt/næste møde


Et spiller har luftet tanken om at flytte i kælderen og bestyrelsen var enig om at han skulle være
velkommen. Søren tager herefter kontakt til ham og meddeler ham dette.



Der kommer et par nye englændere og spiller for kælderen til DO ud over dem vi har kontakt med i
forvejen. Martin Atkins, Garry Thompson, Kevin Hill og Paul Jennings. De nye er Deta Hedman, Dave
Smith og Brian Dawson derud over kommer Silver Back med Ca. 7 Personer. Bestyrelsen har
Godkendt at alle de nye får 1 trøje, Øl krus, T-shirt, Flights, Stænger og alle de gamle englændere
kan få en T-shirt, flights og stænger. Bestyrelsen blev enig om at bestille en dug mere hjem inden
DO da vi nu bliver så mange i år.



Der bliver købt 100 T-shirts hjem som kan bruge til at spille kamp i. Hver medlem får udleveret 1
stk. Resten bliver solgt til klubbens medlemmer for 50kr



Der et også bestilt nye Flights. De bliver solgt til 10 kr. til medlemmerne.



Skal suppleanter fremover inviteres med til bestyrelses møde? det mener bestyrelsen ikke, så det
er et Nej.



Esbjerg Øst har luftet tanken om et bymesterskab for 4 mands pr klub + 1 reserve. Tanken er god,
men klubben mener at man også skal lave den for double samtidig. Og så skal mesterskabet køre på
turnus i de forskellige klubber. Men måske man skal holde et Formands møde for at aftale alle
tingene på plads.



Rep møde er d.21/3 Skipper melder 2 mand til og så ser vi om der er nogen der vil tage derover.



18 marts opfordres medlemmerne til at give Brian Jacobsen en hånd med junior træning. Skipper
ligger et opslag op på Facebook



Lange og Jesper kigger på en løsning på vores problem med pool bordet.

