Referat fra Bestyrelse møde d. 14/11 2013 kl.17.00
Deltagere: Brian, Kenwyn, Jimmi, Jesper og Claus

Velkomst
Formanden bød kort Velkommen

Valg af dirigent
Brian blev valgt til dirigent

Valg af referent
Claus blev valgt til referent

Godkendelse af sidste referat
Godkendt ubeset da der var ingen der havde den med.

Siden sidst.



Begge Hold er kommet godt fra start i den ny sæson.
Klubben har mistet et par medlemmer Dennis, Nicklas, Lenni og Søren C

Økonomi




Økonomien er gået lidt ned da klubben har mistet et par sponsorer, både Lenni byg og Bilnyt har
lukket deres Firmaer. Ellers ser Økonomien fornuftig ud.
Bestyrelsen skal finde de gamle referater for at finde hvad der er blevet aftalt omkring sponsor
aftaler beløb m.m.
Medlemmer der måske havde nye sponsorer kunne prøve at spørge klubbens uofficielle sponsor
chef Lenni om hjælp da han har skaffet mange sponsorer og ved hvordan det skal gøres.

Eventuelt/næste møde


Roser fra Assens der syntes det er en rigtig hyggelig klub men de var lidt kede af at der var så lidt
plads i spille rummet pga. billard bordet.



Dart opvisning. Bestyrelsen blev enig om at der ingen grund var til at satse på 2 spillere så de vil
arbejde videre med tanken om at få en spiller over. Der blev snakket om Kong. Kiks har lovet
kenwyn at undersøge med spillestedet omkring fredag aften før DO. Det vil koste 4000 kr. hvis
opvisnings kamp skulle streames Live over nettet. Bestyrelsen snakkede også om at alle spillere
skulle have walk in musik. Klubben vil gerne arbejde sammen med Esbjerg øst omkring et påske
stævne om pladser i opvisningen. Klubben vil selv styre økonomien omkring opvisnings kamp.
Skipper arrangere et møde mellem kælderen, Esbjerg Øst og West Dart da det er de 3 klubber der
sidst lavede opvisningen sammen.



Jule Tam Tam. Torsdag d.19 december



Generalforsamling. Bliver i januar datoen kommer senere.



4 Klubs Turnering. Randers og Verninge vil gerne have kælderen med i en 4 klubs Turnering i stil
med JFM. og har i den forbindelse spurgt og vi havde en klub vi gerne ville have med bestyrelsen
har lovet at tænke over om de kan komme i tanke om en klub.

