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Dato: 10. september 2015 

 

Fremmødte: Jack, Paul-Erik, Lars, Svend, Finn, Dan, Benny, Birgit og Pernille.   

 

Afbud: René. 

 

Referent: Pernille. 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 

Referatet fra sidste møde 26. maj blev godkendt uden kommentarer. 

 

2. Udlån af Andedammen: 

Lokalerne kan udlånes til foreninger, firmaarrangementer mm. men ikke til private fester, og der 

skal selvfølgelig spilles petanque  

Spillekalender skal selvfølgelig foreligge, så vi ved om vi selv skal bruge lokalerne. 

 

3. Økonomi: 

Gennemgang af resultatopgørelse – Der er et overskud på kr. 3.829,55  

Balance og budget gennemgået: 

 Overskud klubhus sættes til kr. 0,- 

 Holdudgifter sættes til kr. 0,- 

 Driftsudgifter klubhus sættes kr. 10.000,- 

 

4. Ny kasserer: 

Da René er flyttet til Bornholm, og er på valg til generalforsamlingen, må vi finde en ny kasserer – 

Vibber spørges om hun har lyst til at overtage  

Der vil selvfølgelig altid være en plads i bestyrelsen, hvis vejen igen lægges om til Ledøje. 

 

5. Spillerudvalget.  

Ved sidste onsdags-træning var der 7 personer, og det var super hyggeligt  Det er meget at være 

bundet hver 2. onsdag, men Birgit og Henrik er på igen til næste år. 

Klubmesterskaber er blevet aflyst grundet manglende tilmeldinger, så vi skal overveje, hvad vi gør 

fremadrettet. Bestyrelsen skal støtte op om arrangementer - og deltage  

 

6. Generalforsamling: 

Pernille laver indbydelser og Benny sender ud senest 23/09-2015. Benny, René og Paul-Erik er på 

valg. Der er tilsagn fra Eva, om sædvanen tro, at stå for mørbradgryde  

 

7. Vinsmagning 09/10-2015. 

Allan Gottlieb sørger for vine, mens Klubben (Pernille) står for ost mm. Lars tager kontakt til Allan. 

Invitationen tager vi over mail  
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8. Bordet rundt. 

 Dart-aften 25/09-2015 

o Finn har styr på tavle m.m. 

o Der laves ”junkfood”, samt øl, vin og chips. 

o Finn indkøber nogle raflebærer. 

o Jack laver invitation. 

o Der skal betales for mad og drikkevare. 

 Der trænger til at blive gjort rent – Finn sørger for at dette sættes i gang  

 Banerne trænger til at blive ordnet – gøres på aktivitetsdagen. 

 

 

 

 

 

Næste møde aftales på Generalforsamlingen 
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