
Referat fra bestyrelsesmøde # 139, mandag d. 24. oktober 

 

Til stede: Hans, Ingelise, Flemming, Frank og Jacob og Allan 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidst (vedhæftet øverst) og dagsorden. 

2. Økonomi: Status økonomi – herunder Rødovreordningen og opdateret medlemsliste. 

3. Seniorafdeling: Update turneringsstart samt tilmelding til serie 5(15/11) 

4. Ungdomsafdelingen: Orientering fra ungdomsafdelingen. 

5. Sponsor og materialer: Materiale, tøj og besøg fra BTEX (7/11)  

6. Hullet: Status 

7. Nytårstaffel – holdturnering 

8. Fællestilmelding til ØBTU mesterskaber – to-mands-, senior/veteran og ungdom 

9. Eventuelt. 

 

Ad. 1. 

Referat fra BM # 138 og dagsorden blev godkendt enstemmigt. 

 

Ad. 2. 

Kassebeholdning er pt. kr. 52.000 så det ser fornuftigt ud. 

Ingen restancer på kontingent 

Rødovreordningen – der er søgt om ca. 3200,- kr. 

 

Ad. 3. 

Seniorturneringen er kommet i gang. Alle hold er mødt til kampene på trods af en del udfordringer med 
skader. 

Tilmelding serie 5 – pt. kun en potentiel, så vi afsøger klubben for mulige emner. 

 

Ad. 4. 

Et hold tilmeldt over 12 år. Oprettet rækker fra D til A. Vores hold er placeret i række C. 

Derudover tilmeldes der 4-6 spillere til pointstævnerne. Det påregnes, at vi afholder et pointstævne i 
januar.  

 

Ad. 5. 



Modtaget 10 sæt spilletøj fra BTEX. 

Der bestilles 4 kasse træningsbolde. Allan undersøger mulighederne for nogle nye bander til erstatning. 

Mandag 7/11 besøg fra BTEX kl. 17.15 i kælderen. 

Ad. 6. 

Status i kassen er pt. ca. 7000,- kr. 

Ad. 7. 

Nytårstaffel afholdes ikke pga. jul og nytår falder uheldigt. 

 

Ad. 8. 

Klubben betaler for 2-mandsholdmesterskab og ungdomsmesterskaber, dog kun for en enkelt klasse. 

Ad. 9. 

Træstole i baren – Frank sørger for en limning i denne uge. 

Internettet virker stadig ikke efter hensigten. Der forespørges i brugerbestyrelsen 

Tavlen er pt. opdateret i klubrummet. Klubbens konto nr. skal fremgå på hjemmeside samt hænge i 
klublokalet. 

Næste møde: Mandag d. 9. januar kl. 17.30. 

 


