Fredericia Billardklub

Møde referat
Referat nummer: 2014-01
Mødedato: 31. marts 2014
Fredericia den 31. marts 2014

1. Fremmøde

Erling Lysdal Hansen, Jan Clausen, Frank Andersen, Hans Jørgen Rand
og Jimmy Lavrsen

2. Næste møde

Forventet 19. maj kl.: 18:00
Tue er afgået ved døden, der er bisættelse den 2. april, kl: 1100,
bestyrelsen giver en borgerbuket og der har været indsamling i
klubben.
Generalforsamling, dato kunne være 19. maj, kl 1900. Der kigges i
kalender og meldes tilbage, hvorefter der vil komme opslag op.

3. Formanden

Der arbejdes på fonde, således der kan foretages klæde skift inden
sæson start.
Jimmy: ved godt rengøring af baller og klæde betyder meget, men vi
skal se om der ikke også kan findes ekstra, til bander på bord 1 & 2
Diplomer skal op og hænge, der ligger en del der er 3-4 år gamle,
som skal op

4. Kassereren

Der er modtaget udkast af regnskabet fra revisoren, det ser fornuftigt
ud, det ser ud til (der skal gå meget galt) at vi ender med et positivt
regnskab. Det så ellers ikke positivt ud efter ½ årsregnskabet, der var
i minus.
Men bl.a. lønrefusion til Jan har hjulpet på resultatet for 2013.
Der har været henvendelse fra et medlem vedr. et firma arrangement,
hvor der er bestilt lidt mad og drikke, inden de skal spille billard.

5. Næstformanden

Diæter vedr. f.eks. BillardFYN cup, kunne man ikke i forbindelse med
penge turneringer lave diæterne på en anden måde, end man som
spiller selv skal betale alt? Kunne være at man skulle betale 25,- for
pålæg og selv medbringe brød.
Erling: Det har altid været sådan, at når man er med i en penge
turnering, så betaler man selv, både kørepenge samt mad til
hjemmekampe, da klubben jo ikke får andel i en evt. penge præmie,
og det har været gældende i flere år.

Jimmy: Hvad hvis man satte beløbet op til 50,-? Så dækkede et også
en kande kaffe?
Snakken gik frem og tilbage, p.t. ingen enighed om nye regler.
Vedr. klædeskift, så skal vi helt klart huske vores 3. bande borde,
hvor elite divisionen spiller, vi kan ikke være andet bekendt, når de
spiller i den bedste række
6. Ungdomsleder

Intet nyt

Fortalte kort om DDBU nye forslag til seniorcups, der vil være
gældende for næste sæson. Afviklingen af den nye stævneform, er
7. Turneringsleder allerede i dag kørende i øst.
PC i bestyrelse lokalet, er KUN en arbejds PC, helst kun til klub
arbejde, der er kommet for meget ”snavs” på den.

8. Eventuelt

Jan: Der er vist ikke længe inden, at vi skal til i gang med manuel
registrering af bordleje, den PC der står derude, skal forsøges startet
flere gange, inden der er liv i den.
Jimmy: Og det print, der er i PC’en er et gammelt ISA kort, som ikke
kan flyttes over i anden PC. Skal lige se, tror jeg kender en, som har
kontakt med en teknisk skole, måske de kan finde på noget?

