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Dato: 22. marts 2017 

 

Fremmødte: Jack, Vibber, Paul-Erik, Dan, Charlotte, Finn, Rene, Lars og Pernille.   

 

Afbud: Svend & Benny 

 

Referent: Pernille. 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 

Referatet fra sidste møde og strategiseminar er godkendt ☺. 

 

2. Økonomi: 

Der er kr. 21.600,- på kontoen, hvoraf de kr. 6.000,- er afsat til jubilæum ☺ Der er stadig lidt 

medlemmer der ikke har betalt, de vil snarest få tilsendt en lille huskemail ☺ Sponsorerne vil snart 

modtage brev og opkrævning. 

 

3. Flaghejsning 02/04-2017: 

- Der skal indkøbes en porter til Svend, så flaget kan blive hejst. (Finn) 

- Jack sender ”indbydelse” ud, samt køber rødvin og gaver ☺ 

 

 

4. Pub aften: 

Der er 16 tilmeldte, men der er plads til flere, og der er indkøbt raflebærer ☺ Det koster kr. 100,- at 

deltage, om man spiser eller ej. 

 

5. Info fra DGI møde: 

Rie fra Rødovre er blevet valgt til årets medlem. 

- Der var gennemgang af de nye regler – Der må kun kastes gris 1 gang, og ”døde kugler må ikke 

samles op. De nye regler vil blive sendt ud til alle. 

- Der er i år kun tilmeldt 2 DGI hold, da Ibs hold ikke har kunne finde en ny holdleder. Vi prøver 

om vi ikke kan finde en fra næste år, så vi igen kan få 3 hold ☺ 
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6. Bordet rundt: 

- Jack er som udgangspunkt tovholder ved søndagsturneringerne, og melder ud i god tid hvis han er 

forhindret. 

- René har opgaven med at få omstillet øl-automaten, men det er noget af en udfordring, da ABC 

automater vil have kr. 3.500,- for det. Benny kender måske en der kan gøre det, så vi afventer lige. 

- Rene låner klubhuset 19/05 til et firmaarrangement, og der betales depositum. 

- Det overvejes at lave fast overdækning ved klubhuset, men da der allerede er en fra bylauget der 

har været negativ, forsætter vi med telt, mens vi overvejer situationen. 

-Der er blevet gjort hovedrengøring i klubhuset, og der er skrevet til kommunen om de kan 

behandle gulvet. Kommunen er positive og mener det kan lade sig gøre, bare lokalet er ryddet. Vi 

afventer dato. 

- Vibber skal ud og rejse, så skal man have betaling for udlæg, skal det være nu, eller sidst i maj. 

- Der er tilbud på Cola zero i Netto, til info for Finn ☺ 

- Uge 24/2017 er der ordblindekursus i klubhuset, og vandværket har klubhuset 09/05-2017 

 

 

 

 

Næste møde er onsdag 26/04-2017 
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