
Referat fra bestyrelsesmøde # 140, mandag d. 9. januar 

 

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

 

Dagsorden og referat: 

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

Godkendt, uden bemærkninger 

2. Økonomi: godkendelse af regnskab 2016 samt budgetoplæg 2017 og Rødovreordningen.  

Vi har drøftet Rødovre ordning, og økonomi indarbejdet i budget. Regnskab er gennemgået med et 

årsresultat på 7532,85 i overskud som giver B77 en balance på 43394,98 kr. 

Regnskab er godkendt af bestyrelsen og budget 2017 gennemarbejdet og fremlægges til 

generalforsamlingen 

3. Seniorafdeling: Status seniorholdene og ØBTU 2- mandsholdmesterskab. Skal Øbtu 
seniormesterskaberne være gratis?  

Holdne fungere godt, og der hjælpes med reserver på tværs af hold. Hjælp til selvhjælp træn med 

spillere der ikke spiller i samme række som du selv gør.  

Øbtu 2-mandsholdmesterskab havde 9 deltagene hold fra B77 og 25 mand var til stævne. Vi fik 1 

sølv i dame sekunda.  

 

Øbtu Senior mesterskaber i feb. Her bliver tilmelding gratis for B77 medlemmer (Klubben betaler) 

4. Ungdomsafdelingen: Orientering fra ungdomsafdelingen – pointstævner og turnering  

Der er et hold med i turneringen, og 4-6 mand deltager jævnligt i ungdomsstævner. 

5. Sponsor og materialer:  

Bolde går i stykker, der bliver købt flere bolde i 2017 vs 2016. Vi har drøftet køb af nye bander og 

gerne lidt højre end dem vi har. 

6. Hullet: Øko-status.  

Øko status fra Allan 8.000,-, Jacob melder om god indbetaling på Mobil Pay  

7. Ny formand, om rokering i bestyrelsen og dirigent, samt fastlæggelse af dato for generalforsamling 
– forslag d. 13. februar eller 20. februar  



Bestyrelsen har drøftet generalforsamlingen og div. poster i bestyrelsen og der er kandidater til alle 

poster  

Generalforsamling bliver den 27 feb kl.19.00 Der er bestyrelsesmøde i dag kl. 17.30 

8. Fastlæggelse af klubmesterskab  

Datoen for klubmesterskab bliver den 25. marts. 

9. Eventuelt  

Da vi ikke afholder nytårstaffel hvert år, da julen/nytår falder forskelligt, så drøftes det, hvorvidt der 

kan afvikles opstartsstævne som supplement, da spilkonceptet er godt. Frank og Flemming 

planlægger et 2 mands opstarts stævne ca. 14 dage før turnerings start 2017. 


