
Bestyrelsesreferat nr.89

Dato: . 26 Februar 2007

Fremmødte: Dan Auerbach, Bent Rasmussen, Henrik Wolfhagen og Birgit Tygesen, Ejner 
Jørgensen, Ib Dalsgaard og Susanne Kjeldsen

Referent: Susanne Kjeldsen

Godkendelse af sidste referat 
 Sidste referat blev gennemgået og godkendt

Udestående
 Stenen ved baneanlægget: Der er kommet tilbud på indskribtionen og det er blevet 

godkendt af bestyrelsen. Ejner står for det videre forløb.
 Vi mangler en dommer i vores klub, Dan vil spørge Remi om det kunne være noget for

ham at blive uddannet som dommer- Aktion Dan IGEN
 Træningsaftener i 2007: Holdlederne står for arrangement af træningsaftener. De har eller 

vil i den nærmeste fremtid sende ud til deltagerne på holdene.
 Bestyrelsen på lægger spillerudvalget af lave min. 1 udflugtsarrangement til et stort stævne 

en gang om året. Udvalget foreslår Øbro Open i 2007. Dato følger.
 Henrik laver en ansøgning til kommunen angående vores manglende opmagasinering og 

vores ønske om at få en overdækket terrasse foran vores klubhus. Den skal gerne sendes af
sted med det samme til kommunen. - Aktion Henrik + Dan  IGEN (Koordineres evt. gennem 
LSI).Vi vil gerne have flis til volden. – Aktion Henrik IGEN

• Tallerkener til klubhus .Dan og Finn har talt sammen og skal bare have tid til at få gjort 
noget ved det.   Aktion Finn og Dan

• Vedtægter til medlemmerne. Henrik trykker 20 sæt og lægger i klubhuset. Der gives besked 
til Søren til hjemmesiden.

• Der laves en udvalgsfest til sommer. Formændene inviterer aktive medlemmer. Datoen er
den 2 juni Bestyrelsen arrangerer.

Siden sidst
Henrik har talt med Christoffer om beton/sten til kasse 1. Henrik giver besked til baneudvalget når 
der skal aktion på. 
-
Økonomi/kontingent
Vi er ned på ca. 90 medlemmer.
24 er sponsor medlemmer og 66 medlemmer derudover.
Ca. 20 medlemmer mangler at betale kontigent.
Der er ca. 60 000 i kassebeholdningen og huslejen for joden er betalt.
Vi har fået cvr nr. 30227395

Spillerudvalget
Spillerudvalget består i 2007 af: Jack (holdleder), Paul-Erik (holdleder), Remi (næstformand), 
Frimand og Birgit (formand – vist nok måske).
Spillerudvalget har udsendt aktivitets kalender for året.
Vi har tilmeldt 1 divisions hold, 1 regional hold, 2 veteran hold og 4 DGI hold



Egedal kommune
Der er kommet et brev fra Egedal kommune om vi i juli vil lave en aktivitets dag for unge mellem 
8-16 år. Vi tager kontakt til Remi + Ejner om det var noget for dem. Aktion Dan

Repræsentantskabsmøde i DPF
Ejner, Dan, Henrik og Susanne drager af sted til Horsens.
Materialet fra repræsentantskabsmødet gennemgået af Henrik og diskuteret.

Veteran cup
Der tilmeldt to hold.

Præmier/supplering ved interne turneringer
Der tælles op til næste bestyrelses møde hvad vi mangler og Susanne bestiller/henter.

Sæson start søndagd.25/3-2007
Vi starter kl. 14 ligesom til rødvinsturnering.
Præmier indkøbes udover vinpræmier. Aktion Henrik og Birgit
Dan laver spille system, der spilles doubler.
Vin skal indkøbes i samråd med Finn

Egedal cup
Invitation skal sendes ud. Aktion Henrik
Der spilles tripel med fast makker.
Deltagelse 30 kr. per. pers.
Præmier til hver 3 hold for delt ned gennem rækkerne.
Tildmeldnings frist d. 9/4 kl.18 til Dan Auerbach.
Spillestart kl. 10.
Kaffe og mad kan købes.

Divese
Susanne og Bent bytter bestyrelses dage.

Næste Bestyrelses møde 10 april kl. 19 i klubhuset. Henrik serverer

Referent: Susanne Kjeldsen


