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Dato:  Onsdag den 11. oktober 2017 

 

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

 

Afbud:  Pernille, Dan, Lars. 

 

Referent:  Benny. 

 
1. Godkendelse af referat.  

 Ingen kommentarer til referat Godkendt.  
2. Økonomi:   

 Der er 33 Tkr. På kontoen. 
 Vipper har sendt et oplæg til regnskab ud og det er godkendt af bestyrelsen.  
 Vipper sender regnskab ud til revisorer og aftaler gennemgang med dem, der aftales en dag 
 hvor de aftaler tidspunkt for gennemgang, så det er klart inden Generalforsamlingen. 
 Der er flere sponsorere der ikke har betalt for 2017, liste vist og der er delt ud mellem 
 bestyrelsen hvem der tager sig af hvem, så vi kan få lidt ekstra i kassen.  
 Vipper sender mail med faktura frem til dem der tager sig af rykkerprocedure.  
 Regnskab: Finn fremlagde klubhus regnskab og afleverede dette til bestyrelse og Kasser.  
3. Generalforsamling:  
 Vipper ønsker at trække sig, har gjort et stort arbejde, vil blive et savn, men bliver i klubben 
 så er vi rigtig glade. Rene melder sig på banen igen, betingelse er at han får en printer, 
 accepteret af bestyrelsen.  
 Svend har efter store overvejelser accepteret genvalg, det er vi meget glade for, hans gode 
 humør smitter.  
 Paul Erik genopstiller hurra  
 Finn genopstiller til vicevært stillingen.  
 Johnnys humørpokal er placeret vi glæder os til afsløringen.  
 Mad til generalforsamling: Paul Erik Dysse laver ikke mad, Benny og Finn står for 
 Mørbradgryde (må i have en stærk mave :-)).  
3. Pub aften:  
 Der aftales en ny dag efter Generalforsamling, til 1 møde i den nye bestyrelse.  
4. Diverse: 
5.  Charlotte og Linda sender indbydelse ud til Julearrangementet, pris kr. 150 pr person med 

  alt. Vipper sender Charlotte en medlemsliste revideret, både for medlemmer og Sponsorer.  
 Paul Erik spørger om der er styr på holdledere, Henrik har trukket sig? Jack skriver ud til 1 
 holdet om der er en der er interesseret I at stille op som holdleder?  
 Paul Erik er ked af at han ikke kan komme til Generalforsamlingen, vi tilgiver ham nok på et 
 tidspunkt.  
 Finn vil gerne af med bane pleje, men foreslår vi giver det videre til Jesper som i 2018 vil 
 pleje det, kommer til at koste klubben lidt penge, men bestyrelsen er enig det er givet godt 
 ud.   
 Jack. Tak til Vipper, og takker Vipper igen til Generalforsamlingen.  
 Også en tak til bestyrelsen selv om vi ikke har så mange møder.  
5.  Næste møde med den nye bestyrelses aftales lige efter Generalforsamling.  

6.  Tak for godt møde.  
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