
Dagsorden – bestyrelsesmøde #147 

Til stede: Flemming, Jacob, Frank, Allan, Ingelise og Hans(referent) 

1. Godkendelse af referat fra sidst (vedhæftet indkaldelse i Outlook). 

Ingen bemærkninger.  

2. Økonomi: Godkendelse af regnskab 2017 samt budgetoplæg 2018. 

Lederudgifter, årets regnskab og budgettet er godkendt samt regnskabet er underskrevet. 

3. Seniorafdeling: Status holdturnering. Alle hold kører fornuftigt. Der er ikke problemer med at stille hold. 

De fleste hold er med i toppen, og de to af serie 4 holdene og serie 3 holdet ligger til oprykning. Træningen 

kører særdeles regelmæssigt og meget tilfredsstillende i denne sæson(Stor ros til Mark).  

4. Ungdomsafdelingen: Orientering. Øbtu-mesterskaber - 1 sølv individuelt i drenge d, og 1 guld og 1 

bronze i drenge d double. Ligger pt.  nummer 1 i rækken, og der spilles moralsk rækkefinale i næste 

spillerunde.  

5. Sponsor og materialer: Status på træningsbolde, net mv. Der bestilles flere træningsbolde.  

6. Hullet: Øko-status og MobilePay. 

- MobilePay saldo pr. 23/1-18 kr. 3.344,00 (samlet kassebeholdning samme tid sidste år var ca. 

7.500,00). 

- Fysiske kasse 5.497,- kr. 

7. Generalforsamling: Dato, kandidater til poster mv. 

- Der afholdes generalforsamling d. 19. februar kl. 19.00. Der afholdes bestyrelsesmøde kl. 17.30 på 

dagen. 

- Valg til bestyrelse mv.: 

 Formand – Jacob genopstiller 

 Kasserer – Ingelise genopstiller 

 Sekretær: Hans genopstiller 

 2 bestyrelsesmedlemmer: Allan og Flemming genopstiller 

 Suppleant: Frank genopstiller 

 2 revisorer: Jørgen Gjøg og Henrik Mathiasen trækker sig til fordel for andre (gamle) kræfter – 
forslag? Formanden sonderer muligheder for revisorer, m.m. 

 Revisorsuppleant: Kim Abildgaard 
 

 
- Fastsættelse af kontingent: Foreslås uændret for aktive og passive. 

 
 

8. Klubmesterskab: Dato, forberedelse mv. 

- D. 24. marts er foreslået. Beslutningen udskydes til næste gang. 

 

 



9. Eventuelt:  

- Facebookgruppen. Vi lukker stadig folk ind i gruppen, hvis de har relation til klubbens medlemmer. 

Dog vurdering fra gang til gang. 

 


