Fredericia Billardklub

Møde referat
Referat nummer: 2009-02
Mødedato: 17. februar 2009
Fredericia den 20. februar 2009

1. Fremmøde
Erling, Jan, Hans Jørgen, Kim og Jimmy
2. Næste bestyrelsesmøde
17. marts. 2009 kl. 18.00
a. Generalforsamling er den: 15. april 2009, kl. 19.00
3. Indhold på mødet
a. Børneattester – Erling er OBS på dette, så denne kan blive lavet, hvis der kommer
tilgang af flere ungdomsspillere til klubben
b. Det er vedtaget at afholde årets generalforsamling den 15. april, kl. 19.00 og
bestyrelsen mødes 1 time før mødet.
c. Projekt ”Bristo”
i. Afskærmningen mangler
ii. Automater mv til drikkevarer mangler
iii. Zonerne til alarm er ikke på plads endnu
iv. Samt ”regler” for afregning af bordleje samt hvem har adgang?
v. Udkast til åbningstider (Jan og Erling)
d. PC i Bristo??? Jimmy: Afventer en PC der skal skiftes et andet sted, derefter kommer
der en anden PC, det ser ud til at programmet kan hentes ud.
e. Klubben har fået første ”udbetaling” for de nye ungdomsspillere der tilgået klubben.
f. Jan: Gratis billard fredage, er dette nødvendigt, spørgsmålet er stillet til Jan, fra flere
af klubbens medlemmer? I det optil flere medlemmer kommer i klubben for gang på
gang at se bordene er optaget af de samme medlemmer.
Bestyrelsen vedtager at ophæve dette.
g. Kim spørger om sponsorjobbet skal være i bestyrelse regi. I det at Kim gerne ville
påtage sig erhvervet med sponsorer, selvom det en dag ikke giver genvalg.
Bestyrelsen tager en kort snak om dette, og vælger at tage stilling til dette, hvis det
skulle blive aktuelt.
h. Hans Jørgen: Fortæller kort om, at der er placeret opslag vedr. klubmesterskaberne
i. Hans Jørgen, foreslår et kig på Happy Hour fredage aftner, hvilket kunne være noget
med dobbelt up.
Bestyrelsen tror ikke på en ekstra indtjening på dette, og vælger at lade det ligge.
j. Hans Jørgen, vi kunne evt. tage kontakt til en Instruktør, til afvikling af en seance med
brugerbetalt instruktion, kunne evt. være Orla. Hans Jørgen bakkes op om dette.

k. Hans Jørgen, har en ide om ”nostalgi fest”, kunne være med et par håndmadder, en
øl og billard. Hans Jørgen bakkes op om dette.
l. Hanne (JBU) har problem med at kunne sende til Hans Jørgen, hun får tilsendt hans
mailadresse igen, for at tilføje ham på maillisten
m. Køskabe: Nøgler afleveres i baren inden 1/3-09
Låsesmeden kommer i uge 10 og skifter låsene, hvorefter der afleveres en kuvert til
skabene i baren til afhentning af dem, der har et skab
n. Hans Jørgen: Der vil blive afholdt spillermøde i uge 23 eller 24
Der vil her blive overrakt diplomer mv.
Endvidere vil det her være muligt at tilkendegive om man ville spille turnering i
2009/2010.

