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Dato: 26. april 2017 

 

Fremmødte: Jack, Vibber, Paul-Erik, Charlotte, Finn, Rene, Svend, Benny og Pernille.   

 

Afbud: Dan og Lars. 

 

Referent: Pernille. 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 

Referatet fra sidste møde er godkendt ☺. 

 

2. Økonomi: 

Der er kr. 14.000,- på kontoen, samt hvad der er afsat til jubilæum ☺ Der er begyndt at komme 

indbetalinger fra sponsorer, men de har til d. 05/05-2017 

 

3. Aktivitetsdag 12/05-2017: 

Jack sender invitation ud ☺ 

- Vedligeholdelse og oprydning af grønne arealer og bede. 

- Maling af skur. (Finn og Svend køber ind) 

- Rengøring af Flagstang. (Finn og Svend køber ind) 

- Rengøring og oprydning af klubhus. 

- Maling af borde/bænke, hvis Svend får højtryksrenset dem. (Finn og Svend køber ind) 

- Snore på baner. (Finn og Svend køber ind) 

- Diverse forfaldende. 

Vi griller bøffer eller noget til frokost, samt køber salat m.m. – Jack står for indkøb ☺ 

 

4. Sponsorstævne 27/05-2017: 

Benny laver sponsorbrev og sender invitationer ud ☺ 

- Jack hjælper med afvikling af stævne. 

- Benny køber rød- og hvidvin, samt gaver. 

- Pernille køber 4 sæt kugler, samt hører om Kirsten har nogle billige etuier, sak. 20-30 stk. til 

omkring kr. 50,- 
- Paul-Erik står for indkøb og mad, stærkt supporteret af Winnie, Karna, Hanne og Ulla. 

 

5. Bordet rundt: 

- Lokalet skal tømmes torsdag 27/04, da gulvet skal polleres – Kom glad ca. kl. 17:00 

- 07/05 er der søndagsturnering kl. 15:00 – Rene eller Benny står for det, da Jack er 

forhindret. 

- Stor ros til Charlotte m.fl. for Pub aften ☺ 

- Det koster kr. 3.700,- at omstille den drikkeautomat vi har købt og kr. 5.000,- for en anden 

brugt – Benny og Rene taler sammen og bestiller en til at omstille den vi har ☺ 

- Finn har lidt regnskabsvenlige bilag ☺ 
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Næste møde er fredag 26/05 kl. 17:00 for dem der kan ☺ 
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