Fredericia Billardklub

Møde referat
Referat nummer: 2009-03
Mødedato: 17. marts 2009
Fredericia den 20. marts 2009

1. Fremmøde
Erling, Jan, Hans Jørgen, Kim og Jimmy
2. Næste bestyrelsesmøde
15. april. 2009 kl. 17.30
3. Formanden
a. GF opslag er klar til at blive hængt op i klubben og lagt på hjemmesiden
b. Afdækning af baren
Erling har modtaget tilbud fra Alux med en pris på 12.000 eksl moms. Afdækningen
er efter laveste sikkerheds niveau, da det kun skal være afdækning. Men det er inkl
motor og nøgler.
Der indhentes også tilbud fra Fredericia Nøgleservice
c. Åbningstider – afventer
d. Erling deltager den 26. marts i møde med Banko foreningerne, hvor prisoverslag for
afskærmning af Bristoen medbringes
e. Spillermøde aftales til den 26. maj kl. 19.00, hvor hold tilmeldes mv for 09/10
sæsonen
f. Spørgsmål fra Per Hermansen, der ønsker tilskud til evt. deltagelse i Finalestævne for
Danmarksserien.
Klubben ville give et tilskud på 1.300,- til dækning af togtransport mellem Fredericia
og København
Jan, vil informere Per vedr. bestyrelsen beslutning.
4. Kassereren
a. Der afventes penge fra Fredericia Kommune samt SIF til dækning af rejsen til Østrig
for Elite holdets deltagelse til Europa Cuppen
5. Næstformanden
a. Kim kan fortælle at ansøgningerne til Kassererens punkt er sendt. Og umiddelbart
ville ansøgningerne blive behandlet på de først kommende møder. Kim ville følge op
6. Turneringslederen
a. JBU afholder årsmøde den 2. maj
b. Hans Jørgen prøver at tage kontakt med Orla, for at høre om han ville komme og give
lidt instruktion
c. Billardfest den 21. juni kl. 17.00 i billardklubben, der kommer opslag i klubben og på
hjemmesiden
d. Der bliver lagt opslag på hjemmesiden vedr. Nostalgi festen, samt et punkt med hvem
der kommer til denne fest.

7. Sekretæren
a. Der arbejdes på at få færdiggjort Bristo Pc’en
8. Evt.
a. Erling: Der er sat opslag op vedr. Holstebro Open

