
Bestyrelsesreferat nr.95

Dato: . 13 november 2007

Fremmødte: Dan Auerbach, Ejner Jørgensen, Susanne Kjeldsen, Nini Kabell, Lotte 
Clemmensen og Svend Lodahl

Fraværende: Erik Frimand

Referent: Susanne Kjeldsen

Velkomst og instruktion til de nye bestyrelses medlemmer
 Nini, Lotte og Svend blev budt velkommen. Blev hurtigt sat inde i tingene.

viceprésident: Nini Kabell passer LSI
Le Kuli: Ejner Jørgensen passer DGI 

Godkendelse af sidste referat 
 Referatet fra 12 september blev gennemgået og godkendt.

Udestående
 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 afsted med det samme til kommunen.  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
• Der laves en udvalgsfest til i efteråret. Formændene inviterer aktive

medlemmer.Datoen er d.8/3 - 2008

Siden sidst
 Tripel mesterskab en rigtig fin dag med mange gode kampe. Mestrene blev 

Dan A, Poul og Eva.
 Generalforsamling: Var en god aften.

Økonomi/kontingent
 Kasseren er endnu ikke blevet sat ind i tingene så derfor er der ikke noget nyt.

Andespil og Julefrokostturnering d.25/11



 Dan sender mail til spillerudvalget omkring stævnet.

Champagneturnering d.16/12
 Bestyrelsen står for turneringen.
 Dan kontakter Finn angående varm drikkelse til dagen
 Susanne køber 4 flasker Champagne
 Dan afholder stævnet

Leder prisen i Egedal kommune
 Susanne, Nini og Svend deltager i arrangementet

Spillerudvalg
 Ingen bemærkninger da spillerudvalget ikke var repræsenteret

Bestyrelsesmøder i 2008.
 Første møde d. 5/2 – 2008. Håber der efter at aktivitetskalenderen er færdig så 

resten af året kan planlægges med møder.

Diverse
 Svend og Finn vil gerne lave en permanent tavle ned til banene. Aktion Svend
 Cafeteriaudvalget vil gerne have nyt komfur og opvaskemaskine. Aktion Ulla
 Dan tager fat i sponsor udvalget angående evt. Julestævne eller andet da det 

oprindelige stævne drukkende i vand.
 Dan tager fat i spillerudvalget angående divisions tilmelding og kontingenter.
 Dan tager fat i spillerudvalget og cafeteriaudvalget angående spillekalender for 

næste år.

Nye rettelser til E-mail for:
Nini Kabell: ninik@dbmail.dk
Jesper Poulsen: Jesperp@dbmail.dk og lia@dbmail.dk
Svend Lodahl:  bs.petersen@smorumnet.dk

Næste møde d. 5/2 – 2008 kl. 19  
Nini laver mad, husk at melde fra både til Nini og Dan A

Referent: Susanne Kjeldsen


