
Bestyrelsesmøde d. 10-4-18 i Bymidten.

Til stede var Michael M., Lars Bo, Michael N., Birthe & Jens Kr+ Flemming.

1. Referat fra d. 23-01-18 blev godkendt.

2. Dameparturnering blev gennemgået, og måske skal der reduceres i tilmeldinger da vi ikke, som 
sidste år kan være sikre på 4-rækker à 12 par (i år var der tilmeldt 42-par, og 2-par blev afvist).Der 
blev således 4-rækker à 10-par, og det er måske det vi skal tilstræbe, og så en venteliste ? 
Præmier til næste år bør fastlægges inden næste år turnering.
Ellers forløb turneringen planmæssigt, og afholdes næste gang d. 10-03-2019.

3.Generalforsamlingen d. 17-04-2018 starter kl. 18.30.
Forslag til dirigent vil være Jan Kvitsau
Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
Michael N. fremlægger det reviderede regnskab for året 2017 til godkendelse.
Kontingent foreslås uændret.
Valg til bestyrelsen, på valg er Jens Kristian, Lars Bo og Michael M. de to sidstnævnte modtager 
genvalg)
Revisorer og suppleanten formodes genvalgt (Jan Kvitsau, Ove Sondrup og Claus Nielsen).
Ingen indkomne forslag modtaget.

4. Sæsonafslutning d. 24-04-2017. 
2 stk smørrebrød  pr. person + kaffe og kage (Jette og Birthe bager - centret giver kaffe.)
Præmier uddeles Til A-B-C rækkerne ifølge hjemmesiden. Klubmestrene får pokalen overbragt,  
Spillekort med klubmesterlogo vil Jens Kr. forsøge at få fremstillet hurtigst muligt.
Gaver til Jens Kr.(300,-) Flemming N.(2x6 fl. vin) revisorer (2x3 fl.),Tutta (3 fl.), bestyrelsen ( 5x6 
fl.) blev fastlagt.

5. Top 16 afholdes over to aftener (24-4 og 1-4) eventuel en suplerende enkeltmandsturnering 
afhængig af tilmeldinger.

6. Aabne huse vil blive afholdt fra d. 8-5 til d. 26-6, (dog ikke grundlovsdag og pause i juli) og igen 
fra d. 7-8 til d. 28-8 (d. 14-8 AFLYSES p.gr.a. Ferie)

7. Nye kort indkøbes sammen med Løgstør og Ravnkilde, Michael M. bestiller og afhenter i 
Svendborg eller i Herlev.= sparet fragt.

8. Referater af (bestyrelsesmøder og generalforsamlingen) vil blive offentliggjort på hjemmesiden, 
dog vil person relaterede sager blive undladt.   

9. Tilmelding til næste sæson foreslåes aktiveret på hjemmesiden.

10. Næste møde ikke fastlagt.

Godkendt d. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michael M. Lars Bo Birthe Michael N.


