
Referat fra bestyrelsesmøde
VIGTIG INFORMATION!

Dato: 16/5-2006
Tilstede: Erik Soelberg (ES), Søren Rydlund (SR), Michael Elvensø (ME), Brian Brinch (BBC)

Og Jesper Hansen (JH)
Referent: BBC

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 6/7-2006 kl. 18.30

Støj fra det nye bowlingcenter
Der har været nogle klager vedr. støj fra det nye bowlingcenter. ES fortæller at Teknisk Forvaltning
har lavet en støjmåling der fortæller at de holder sig inden for lovens rammer. BBC forsøger at få
fat i rapporten fra denne støjmåling.

Møde med breddekonsulenten i DDBU
ES forsøger at få et møde arrangeret.

Tilmelding til individuelle turneringer i Carambole/Kegler
Der bliver lavet opslag vedr. dette, da de skal betales INDEN klubben holder sommerferielukket.

Drypperi af vand ved bord 10
Der har efter sigende været vanddrypperi omkring bord 10 i carambolelokalet. Der er ikke tegn på
noget og vi afventer og ser om det sker igen, da der kun har været dette ene tilfælde.

Åbningstider
Tirsdag aften er fra d.d. nøgleaften. Dvs. at man kan komme ind og spille hvis man har en nøgle
ELLER hvis der allerede er personer i lokalet. Skilte med åbningstider ændres af ES.

Nye kontingentregler
De nye kontingentregler gælder fra næste kontingentperiode. Dette betyder at MAN STADIG
SKAL BETALE BORDLEJE SOM AKTIV SPILLER INDTIL 1/6-2006!

Aflåsning af barområdet
Der laves en billig foranstaltning, så baren bliver låst af når der ikke er betjening. Grunden til dette,
er at der stadig er for meget svind og dette kan ikke tolereres mere!

Kameraovervågning
Fra ca. d. 19/5-2006 bliver baren videoovervåget OG OPTAGET. Billederne gemmes i 3 dage og vil
kun blive anvendt hvis svindet/tyveriet fra baren fortsætter. Alt tyveri bliver politianmeldt!

Rengøring
ES skal prioritere rengøringen højest i hans arbejdstid.



Fælles rengøringsdag
D. 25/6-2006 bliver der fælles rengøringsdag i klubben. Der kommer snart opslag vedr. dette og
ALLE KLUBBENS MEDLEMMER BEDES HJÆLPE TIL HER.

Lukning af telefonnummer
For at spare penge, bliver telefonnummeret 98135948 som er kontornummeret, lukkest. Der
forsøges at lave henvisning til 98135928 i stedet i en overgangsperiode.

Klubbilen sælges
Bestyrelsen havde afstemning om klubbilens fremtid. 4 stemte for og kun én imod. Dette betyder at
klubbens bil sælges så hurtigt som muligt og selvfølgelig til den bedste pris.

Derudover indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling d. 13/6-2006. Der kommer
opslag i henhold til gældende vedtægter.

Den ekstraordinære generalforsamling kommer til at omhandle tilskud til transport, når spillere skal
spille på udebane.

Bestyrelseshonorar
For at spare penge og hjæl, sættes bestyrelseshonoraret i bero, indtil klubbens økonomi igen tillader
dette. Dette betyder at klubben med de aktuelle DIF satser, sparer 4500 om året på dette.

Småanskaffelser
Alle småanskaffelser over kr. 1000,00 SKAL godkendes af BÅDE formanden og kasseren, så
nødvendigheden af anskaffelser bliver diskuteret inden køb.

DDBU årsmøde i Vejle
Der er pt. Fundet 5 personer til at tage med til DDBU’s årsmøde i Vejle.


