
Referat fra Bestyrelse møde d. 29/9 2016 kl.17.00 
Deltagere: Schlie, Kenwyn, Jesper, Claus og Søren 

 

 

Velkomst 
Jesper 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. 
 1 Holdet ligger godt med i 1.div med en 5 plads. 2 Holdet ligger nr. 1 i 3div. Og til sidst ligger 3 & 4 

Holdet henhold vis i top og bund af kval.  

 Hockeyer er blevet til finale baner er resultatet er blevet meget god. 

 

Økonomi 
 Økonomien ser stadig fornuftig ud med intet udenforstående 

 

Forslag/Eventuelt 
 

 Ts-tech (Varmepumpe). Bestyrelsen regner ikke mere med at vi får den varme pumpe så skipper og 

Søren prøver at få nogle tilbud på en med montage. 

 Trailer. Flertallet af bestyrelsen syntes ikke vi skal bruge penge på at købe en trailer men Jesper 

forhøre sig med Henrik om vi kan låne hans trailer til at hente øl og vand engang imellem. 

 Tilbygning. Vi sender en ansøgning til Esbjerg kommune om hjælp til en tilbygning de skal have 

tilbuddet i hænderne senest 1 oktober skipper sender tilbuddet ind. Tilbygnings mål 12x5 hvor de 

3x5 er lagerplads. 

 Nye Medlemmer. Jim Godkendt og Mads Godkendt 

 Arbejdsdag. Hockyer og tryk på kvajeringe.  Hockeyer som på finalebanerne skal også laves til de 

resterende baner hvis man laver 4 stk. i ny og næ når man har tid tager ca. 2 dage for 4 stk. så er 



det hurtig overstået der vil kommen et opslag med arbejdsopgaver man kan melde sig på når vi 

nærmer os tidspunktet hvor de skal laves Schlie ligger det op. Claus henter tilbud fra sign partner 

på tekst til 20 kvajeringe. 

 Medaljer til stævne. Indkøb af 30 stk. medaljer til VM i Dart skippes vandre pokal har vi. 

 Firma arrangement 25.11.16. Prokurator vil gerne have liv til at holde julefrokost i klubhuset det fik 

de lov til og skal i den forbindelse bruge 2 hjælpere til bar tjans mm. Ca. 17.00 – 01.00 og i det 

tidsrum vil klubben være lukket for klubbens medlemmer. 

 Mad til hjemmekampe. Der vil stadig blive serveret rugbrød til første kamp kl. 11.00 og Rene laver 

maden til kampen kl. 16.00 

 Hjemmeside. Det koster 5000 kr. for den nye hjemmeside og hvis man har forslag til et nyt navn til 

hjemmesiden er man velkommen med et bud ellers bliver navnet det samme. Forslag til at sætte 

web adressen på spillertrøjen. 

 Fredags Turnering. Afholdes 1 gang i måneden og i den forbindelse skal der brugen 2 – 3 mand der 

vil stå for det så det ikke er den samme person hver gang. 

 Gaver. Klubben giver gaver til folk i forbindelse med konfirmation, Runde Fødselsdage, Barnedåb 

og Bryllup. 

 Spillested. Der ligges op få FB hver mandag om tilmelding til ranglisten med senest tilmelding 

torsdag kl.12 da hvis vi spiller i klubhuset skal det store køleskab tændes. Claus ligger det op på FB. 

OP til 12 mand bliver det ved Jesper der spilles dart og 13 mand og opefter i klubhuset. 

 Tarp Brugs Aftaler. Det er aftalt at købe drikkevarer hos Tarp Brugs. 

 


