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Fredericia den 22. juli 2008

1. Fremmøde
Erling, Jan, Hans Jørgen, Kim og Jimmy
2. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er aftalt den 5. August 2008
3. Gennemgang af handleplan
a. Der er lavet en handlingsplan med diverse opgaver og terminer for overholdelse
b. Der er DDBU årsmøde den 15. Juni 2008 i Odense, klubben møder op med det antal
deltagere som vi har stemmer til, Erling, Hans Jørgen og Per Hermansen.
Bestyrelsen er ikke enige med JBU/DDBU vedr. afregningen til den nye union som
hedder ca. 120,- pr. medlem, og ikke som i dag, hvor det er de aktive der betaler via
startbogen. De 3 deltagere sætter sig sammen inden afgang til Odense.
c. Erling har opsagt leasing aftalen ved Dansikring. Erling regner med at vi får lavet en
ny aftale inden 1. september 2008
4. Formanden har ordet
a. Evt. indgående breve
b. Billardklubben har møde torsdag den 12. juni 2008 med banko foreningerne vedr.
samarbejdet. Erling og Jan deltager for billardklubben. Erling og Jan regner ikke med
at få det store ud af dette møde.
c. Jan og Erling har afholdt internt, et opfølgningsmøde vedr. MAN, hvor prisen for MAN
er sat op med 15 kr. pr. 1. August. Dette er set ud fra at prisen ikke holdte stik med
udgifterne. Der er ved at blive lavet nye spisebilletter
d. Erling fremsender brev til kommunen, vedr. lån af 35.000, da det var for optimistisk at
klubben afregnede 100% med kommunen tidligere vedr. for meget udbetalt
kommunal støtte.
Det kunne måske være en god ide at invitere John Beck ned i klubben på en kop
kaffe, i forbindelse med brevet inden de skal tage stilling til vores ansøgning.
Meningen med invitationen er at mundtlig forklarer vores problem, samt de tiltag vi
laver for at komme på fode igen.
5. Kassereren har ordet
a. Gennemgang af regnskab
b. Jan kan fortælle at vi har en brutto omsætning på automaterne på ca. 75.000 pr.
måned, denne ligger lidt lavere end sidste år, og det er ikke alene ryge loven der har
gjort dette, men også en generel nedgang i automat omsætningen rundt omkring
(Kilde automat Ib)

c. Kort gennemgang af hvad klubben får af udgifter i den kommende periode.
d. Erling beder om et ½ års regnskab for at se om de tiltag vi har lavet, rent faktisk også
kan ses i regnskabet. Første aflevering bliver fra årsskiftet til og med maj.
e. Jan ønsker om vi andre evt. kunne gå ind og give en hånd med i bristoen, ikke med at
lave grill mad, men at tage imod bestillinger og salg af øl/vand, så pigerne kunne
tage sig af maden.
f. Jan beder Erling om kikke adgang til vores netbank, så han kan komme ind og kigge
på vores konti.
g. Jan beder bestyrelsen om at være bedre til at komme ned og åbne post, der er sendt
med att. Bestyrelsen, mener ikke at der skulle blive sendt noget, som Jan ikke må
se, og derfor må han åbne posten og se efter hvad der er kommet
h. Der er ”jobprøvning” med 2 nye, så hvis der er nye ansigter i bristoen, er det derfor.
6. Turneringslederen har ordet
a. PC i Bristoen, der styre PC udlån, virker ikke optimalt, og enten Ib eller Jimmy ville
kigge på det
b. Hans Jørgen vendte lige mødet i Odense, og kom med samme punkter som
formanden se 3.b.
c. Holdene ser ud til at være på plads, dog mangler status på DS holdet
d. Ellers har vi i 3 bande, 2 elite hold, et 2 div hold og et 3 div hold
i. Per Hermansen har forespurgt til, hvordan bestyrelsen forholder sig til, at de
skaffer en eller flere sponsorer til det andet elite hold.
Bestyrelsen er af den holdning at det er ok, bare det ikke kommer i konflikt
med de sponsor aftaler som allerede er på plads eller som Kim er ved at lave
til 1. Holdet
e. Seniorholdet bliver meldt til, med det lille men, at deres hjemmekampe er fra kl. 13.30,
således at der er åbnet i klubben
Dog skal vi selv tage kontakt til de andre hold for at aftale nærmere, dog viste JBU
endnu ikke hvem modstanderne bliver.
f. Billard introduktion 2008/2009 bliver med Arne som det ser ud nu.
7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer har ordet
a. Kim starter op med at besøg sponsorere til Eliteholdet (1. Holdet), han medbringer
forhåndserklæringer samt et par eksempler på annoncer vedr. kampene. Kim laver
budget og medbringer til næste møde.
b. Jimmy lover ny hjemmeside, som går i luften i forbindelse med turneringsstart
8. Eventuelt
a. Der kom ingenting under punktet eventuelt

