
Referat fra Bestyrelse møde d. 27/10 2016 kl.17.00 
Deltagere: Schlie, Kenwyn, Jesper, Claus  

 

 

Velkomst 
Jesper byder Kort Velkommen 

Valg af dirigent 
Schlie blev valgt til dirigent 

Valg af referent 
Claus blev valgt til referent 

Godkendelse af sidste referat 
Referatet blev godkendt.  

Siden sidst. 
 1 Holdet ligger nr. 3 og 2 og 3 Holdet fører deres rækker  

Økonomi 
 Økonomien ser fornuftig ud vi skylder lidt for rengøring 

 

Forslag/Eventuelt 
 

 Junior afdeling. Skal have et møde med de kommende trænere om børneattest, træner kursus 

mm. Juniorer får udleveret en T-shirt med klub logo og ingen sponsorer hvis de skal ud og spille. 

Kontigent det samme som senior. 

 Uro vedr. hold udtagelser. Hvert hold kaptajn passer sit hold og skal ikke stille spørgsmål til 

udtagelserne på de andre hold 

 Varmepumpe. Har fået 2 Tilbud. Tilbud 1 så laver han alt arbejdet og Tilbud 2 skal vi lave det hele 

selv. Jesper og skipper skal prøve at presse tilbud 1 Lidt i pris. Ellers bliver det de hvor vi laver alt 

selv. 

 V1 Grund. Kort fortalt betyder det bare at grunden Tarp byvej 4d bliver kategoriseret som en v1 

grund (Forurenet) indtil andet er modbevist 

 Jule Tam Tam. Bliver d. første torsdag i december og det er kun for klubbens medlemmer. Og 

datoen er så d. 1/12-16 



 Nye Spiller trøje/Sponsorer. De nye trøje design er klar mangler eventuelt bare et par nye 

sponsorer på dem. Der er et par nye sponsorer på vej Lunden som støtter med et kontant beløb og 

Trent som også støtter med et kontant beløb samt en container. 

 Arbejdsdag. Schlie ligger dag for arbejdsdag op på fb så man kan tilmelde sig 5/11-16 

 Wm i dart. Mad til 40 Bliver bestilt ved Lunden. Barvagter der ligger skipper en tilmeldings plan op 

på fb med 4 timers vagter.  Stævneleder er skipper. Resterende klubmedlemmer må gerne hjælpe 

med tomme flasker, håndklæder mm. 

 Hjemmeside.  Afventer 

 Holdkaptajn 4. Hold. Hvis der ikke er nogen der melder sig så trækkes holdet. Kim har 

efterfølgende meldt sig. 

 Deltagere ved debat møde efter bestyrelses møde. Skipper, Thomas, Brian, Mads, Steff, Anders, 

Kim, Jonas, Jimmi, Schlie, Jesper, Claus, Palle, Lange 

 


