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Referat den 15 august 2018. nr. 148 (tror jeg nok). 
  

1. Velkomst ved Jack og Referat godkendt. 
2. Evaluering af Sponsorstævne. 

Nogen syntes det er en god ide at spille færdigt op til frokost, så spil er afsluttet og præmier uddeles 
efter frokost. 
Herefter kan der spilles til dæk eller træstamme. 
Dem der deltog i bestyrelsen syntes det var fantastisk godt stævne og vi arbejder på samme hammel 
næste år. 
Umiddelbart er der brugt omkring Kr. 15.700 herefter kommer Benny med udgifter, ca. 2500 så det 
holdes ca. inden for det tilladte. 
Vigtigt vi skal være OPS på at finde nye sponsorer. 
Charlotte kunne godt tænke sig en lille brochure med hvad vi har af sponsorater, hvem kan lave 
sådan en ?. 
Denne brochure kan sendes til mulige sponsorere + medlemmer, om at vi mangler sponsorer + 
medlemmer kan godt tegne et sponsorat med medlemskab og så få reklame + en dejlig dag med alt 
betalt. 

3. Økonomi. 
Der står 38.118,13 kr. på kontoen dags dato. 
Der er en del sponsorer der ikke har betalt. 
CMP + Gunnars Planter + KBH + Drop-in-smeden - AC Entreprise - BF Byg - Realmægleren Dannie -
Malerteam Henrik Munck + NLT Tagdækning. 
Medlem Sannie har ikke betalt, fejl, mener Sannie, har betalt for Sten har :-). 
Ledige Sponsorater 15 stk. alt fra 1 til 2 tkr. 
Budget:  
Rene fremlagde budget for 2019, dette blev godkendt af bestyrelsen. 
Rene checker lige hvor udgift på Gasgrill er placeret ?. 

4. Klubmesterskab den 1 september 2018. 
Spiller udvalget foreslår det bliver double, godkendt af bestyrelsen. 
Jack sender invitation ud hurtigst muligt, via Pernille der sætter den op og retur så Jack kan sende ud. 
Alle kan spille og der laves en form for mad der kan laves bagefter, alle hjælper alle. 
Der skal være tilmelding for at styre indkøb. 
Hvad med glas, kan vi få dem stadig og hvor ?. (Pernille eller Henrik ved måske noget ?). 

5. Vinter holdturnering. 2018 - 2019 
Der bliver lavet en turnering hvor der spilles 3 til 4 gange årligt og i Starmarsters min. 15 grader C. og i 
hverdage. 
Man laver 6 mands hold, spil al la DGI, og man får makkerhold så stjernehold skal ikke tro de bare 
vinder. 
Gode præmier :-)). 
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6. Bordet rundt. 
Der kommer en ny klub kontingent for licenser fra DPF, vi hører nærmere om den senere. 
Gasgrill, der skal være en rengøringspolitik, Svend Lodahl foreslår at man inden brug renser den hver 
gang, husk også at tænde grill min. 1/2 time før brug. 
Rene, stopper som kasser her ved generalforsamling, har mistet lysten til kasser jobbet, det 
respekterer bestyrelsen. 
Søren, GDPR  Jack har møde i DGI og tager punktet op, vi hører nærmere før vi tager stilling til hvad vi 
gør, 
Søren har sendt ud til Weekend arrangement, godt initiativ, men vi skal planlægge det til næste år, så 
medlemmer får tid til at planlægge. 
Søren: ønsker at få rettet til i mails til medlemmer der er forkert. Søren er i gang og har lavet en 
tilrettet liste. 
Charlotte: får vi noget fra Egedal, støtte eller andet ?. Egedal stiller klubhus til rådighed, + vi har fået 
fryser, køleskab, tv mm. så de støtter, men kender vi nogen i Kommunen der kan give mere støtte, så 
JA Tak :-). 
Finn: Klubhus angrebet af mider, skraldespand og rundt om den var fyldt op af mider, det er meget 
VIGTIGT at skraldespand tømmes hver gang der har været noget i klubhuset. Vi må lave et skilt HUSK 
at tømme skraldespand. 

7. Næste møde. 
Skal holdes så vi kan nå at sende indkaldelse ud til generalforsamling ud fra gældende vedtægter, 
senest uge 39.2018, gerne uge 37 + 38.2018, Jack indkalder os. 

8. Eventuelt. 
Møde afsluttet, Præsidenten takkede for god ro og orden. 
  

 


