
Referat fra Bestyrelse møde d. 23/3 2016 kl.19.00 
Deltagere: Schlie, 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. 
 Skal have lavet et opslag på Facebook om at sidste tilmelding til rangliste aftner er kl.18.45 Så vi kan 

gå i gang kl. 19 kommer man senere husk at meddele det. 

 Turneringer samt Hold turneringer skal fremover ske via ddu´s hjemmeside. Og så kunne skipper 

også oplyse at turnerings weekender fremover er både lørdag og søndage så klubber der ikke har 

baner nok kan risikere at skulle spille en søndag. 

 Påske trænings stævne gik bedre end forventet med mange besøgende. 

Økonomi 
 Der kom lidt penge i kassen efter påske træning. 

 Bestyrelsen opfordrer igen klubbens medlemmer til at betale kontingent enten via mobilpay eller 

via bank overførelse. 

 Der er overskud på klubbens konto selvom vi stadig har et par mellemværende med gulvmanden 

m.m. som vi skylder penge. 

 

Eventuelt/næste møde 
 Klubbens ordens Reglement er blevet rettet til så de passer til de nye omstændigheder klubben er 

kommet i med nyt klubhus. 

 Bar. Barvagter i klubhuset er til at starte med bestyrelses medlemmer, suppleanter hvis de vil og 

eventuelt hjælpere og det er kun dem der må være i baren. Kasseapparat venter vi med til efter ddl 

og at der er kommet lidt flere penge i kassen. Indkøb af øl og sprit skal så vidt muligt ske i super 

brugsen Tarp da vi har fået lavet en god aftale med dem om prisen. Sodavand bliver handlet i Bilka 

eller hvor det er billigst. Slik køber vi i første omgang i Dagrofa. 



 Denmark open. Kenwyn har snakket med macdougall og han regner med at de bliver 20-25 

personer der kommer på besøg i klubhuset om fredagen. Mad til englænderne klubbens 

medlemmer og inviterede om fredagen regner vi med skal være pølse og brød som vi griller. De 

klub medlemmer der gerne vil spæde et beløb i mad kassen om fredagen som støtte til klubben må 

gerne gøre det. Tilmelding af englænder til Denmark open og masters bliver kun for dem der 

allerede har en kælder trøje. Bestyrelsen er blevet enig om at sløjfe gruppe billede i år. 

 DDL. Søren bliver tovholder på ddl stævnet han kan uddelegere opgaver til medlemmer og han skal 

finde ud af hvad de plejer at drikke så vi kan få det købt ind. Der skal være varmt mad til aftensmad 

som senest skal bestilles om lørdagen kl. 14 (ca. 50 personer) samt noget mad man kan købe i løbet 

af dagen. Morgen mad skal der også vær og det skal bestilles så vi har styr på hvor meget der skal 

købes morgenmad til om søndagen skal bestilles om lørdagen. Der er et par små opgaver der skal 

laves i klubhuset inden ddl og da der ikke rigtig er nogle weekender tilbage bliver det nød til at 

være i hverdagen, højtaler skal vendes i spillelokalet udluftning ligeledes i spillelokalet samt lys i 

midten og så skal vi have nogen til at køre affald på genbrugs plads. 

 Nye Medlemmer. Der er kommet 4 ansøgninger om medlemskab og bestyrelsen besluttede at 

udsætte dem til juni og til de nye dart lokaler er helt færdige. 

 Udlåning af lokaler. Klubbens medlemmer kan godt låne lokalerne dog skal bestyrelsen godkende 

det. Låneren står selv til ansvar for inventar og samt lokaler og kan stedes til ansvar samt betale 

erstatning for ødelagte ting. Låneren skal også selv være til stede hvis han låner lokalerne. 

 Cafe borde, ekstra sirene til alarmen samt printer findes og købes på et senere tidspunkt. Fjernsyn 

sættes op i bar området og tilsluttes chromcast. 

 Nøgler. Indtil videre er det kun dem fra bestyrelsen der vil have nøgler der får dem indtil vi får råd 

til et system med nøglebrik. Nøgle boksen vil derfor blive hængende indtil da. 

 Næste møde bliver et før DDL møde d.11/4 kl. 19 

 


