Referat af bestyrelsesmøde den 29/9-09.
Mødedeltagere: Mathias Bruun, Henrik Mortensen, Ellen Bundgaard, Ole Christensen,
Peer Thomsen samt Carsten Frandsen.
Referent: Carsten Frandsen

1. Vedtagelse af endelig dagsorden.
Der var ingen indvendinger imod den foreslåede dagsorden, hvorfor mødet afholdes udfra
den.

2. Konstituering af bestyrelsen
Som formand forbliver Mathias Bruun.
Som næstformand vælges Ellen Bundgaard.
Kasserer forbliver Peer Thomsen.
Som sekretær vælges Carsten Frandsen

3. Budget 2009/2010
Det af formanden udarbejdede budget godkendes med følgende tilføjelser/kommentarer:
 Vinpræmier holdes på nuværende niveau, da der kun var få kommentarer under
generalforsamlingen.
 Tinbægrene, som det tidligere års klubmestre får til evigt eje, fastholdes.

4. Arbejdsopgaver
Der nedsættes et spilleudvalg som varetager/uddelegerer opgaver ifølge liste.
Spilleudvalget består for nuværende af: Carsten Frandsen, Mathias Bruun, Henrik
Mortensen, Ole Christensen.
Mathias Bruun er ”formand” – dvs. tager initiativ til indkaldelse.
Opsætning af borde fortsætter indtil jul som hidtil. Der skal oplæres folk til en evt.
turnusordning. Spilleudvalget står for uddelegering.
Undervisning – Mathias og Ellen taler om arbejdsfordelingen, når antallet af tilmeldte er
givet.
Turneringskomite – De fire turneringsledere: Andreas Larsen, Peer Thomsen, Mogens
Tranholm samt Mathias Bruun.
Pressechef – Henrik Mortensen
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EDB – Carsten Frandsen
Sociale aktiviteter – Ellen Bundgaard
Mathias Bruun udarbejder en detaljeret liste over arbejdsopgaver i klubregi, hvorefter en
ny fordeling foretages.

5. Turneringsplan
Ny turneringsplan udarbejdet – der spilles til og med den 16/12, hvorved sæsonafslutning
kan lægges den 24/3-10 – i god tid inden Påske. Top-16 ligger da umiddelbart efter Påske
- den 7/4-10. Mathias udfærdiger dokument og bekendtgør beslutningen i klubben onsdag
de. 30/9.

6. Billede på hjemmesiden
For mange problemer med billeder – der arbejdes ikke videre med det.

7. Kortsorteringsmaskine
Bestyrelsen beslutter at takke nej til Tommy Andersens tilbud. Der arbejdes i stedet mod
erhvervelse af egen maskine. Diverse fonde og mulige bidragydere skal kontaktes for
tilskud.

8. Mødeplan
Det besluttes at holde mindre møder om onsdagen inden spil. Der mødes da klokken 18.
Datoer for møderne behøver ikke at blive fastlagt nu.

9. Evt.
Intet
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