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Bestyrelsesmøde 14. juni 2012 i KÆLDEREN 

 

Formand Jesper bød velkommen 

Karl blev valgt som ordstyrer 

Sidste referat blev godkendt 

Siden sidst: 

God sæson for holdene – 1. holdet blev suveræn vinder af 3. div. og 

rykkede dermed op i 2. div., hvilket nu indebærer betydeligt længere 

afstande til udekampe, holdet skal bl.a. til Samsø og Randers………der er 

kommet guldmedaljer som bliver anrettet og ophængt i KÆLDEREN ( 

aktion $ ) 

2. holdet endte deres sæson i kval. Rækken med en placering i toppen af 

midten. Og det selvom der blev brugt mange forskellige spillere i løbet af 

sæsonen. 

$ informerede kort om DDU og alle deres opgaver/problemer. 

På den alvorlige side var der indgivet en klage til DDU over KÆLDEREN – 

En forsmået person fra LIDO har klaget over at KÆLDEREN ’ligger’ i 

KÆLDEREN  ( han mener vist der er for langt ned ) samt at lokalerne er for 

små og aldeles uegnede til at spille turneringskampe i.  
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Samtidigt var den også galt med belysningen – så fremover tændes lyset 

under kampe!!!!! 

Økonomi: 

1. halvårsregnskab er bogført og med gode indtægter. 

Vores sponsorchef Lenny arbejder benhårdt på endnu flere sponsorer og 

det ville da lune lidt med Mærsk som hovedsponsor. 

Vi har også lavet mange investeringer, bl.a. køkken samt TV og Fibernet. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i uge 34 & 35 på Cuba. 

Der bliver købt nye højfjeldssole således vi kan få LIDO lys på banerne 

( aktion Jesper & $ ) 

I rummet med turneringsbanerne bliver loftet shinet op og nettet 

strammes  ( aktion Jesper & Karl ) 

Vores poolbord lider stadig af følgerne fra Lange’s voldtægt af det, så det 

skal nu udstyres med hjul og faldsikring  ( aktion Jesper & Schlie ) 

Der overvejes indkøb af uniformer til alle spillerne………..i første omgang 

er der bevilliget penge til softshell jakker. Derfor skal der meddeles $ 

hvilken størrelse man ønsker  ( altså på jakken ) Sidste frist er den 21 juni, 

hvor der er ’spillermøde’ i klubben kl. 18. 

Schlie  arbejder  på at få bukser på spillerne, han indhenter tilbud. 

Der indkøbes bestik samt tallerkener og gryder, således der kan 

kokkereres under hjemmekampe. 
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Næste arbejdsdag skal nedgangen til KÆLDEREN saneres, bl.a.  med 

plakater og lidt farve. 

KÆLDEREN er jo forsvarende mester i den årlige fiskekonkurrence og skal 

derfor stå for arrangementet i år. 

Ingen kan huske hvem der var på det vindende hold, men der var enighed 

om at det måtte være Karl – så derfor…….Fiskekonkurrence  ( aktion Karl ) 

 

160612 CK (referent) 

 


