Fredericia Billardklub

Møde referat
Referat nummer: 2011-06
Mødedato: 15. august 2011
Fredericia den 15. august 2011

1. Fremmøde
Erling, Jan, Kim, Frank og Jimmy
2. Næste bestyrelsesmøde
10 oktober 2011, kl. 18:00, der kan forekomme en indkaldelse når vi får svar fra
forsikringsselskabet når der kommer svar vedr. seneste indbrud i automatrummet.
3. Formanden
Information vedr. seneste indbrud i automatrummet, der skete natten mellem den 11. og 12.
august. Vi har d.d. modtaget regning fra FUN Magic vedr. reparation af automaterne, og
disse opstilles den 17. august. Der vil blive indhentet tilbud på maling af automatrummet
samt pris på tæpper, inden skades anmeldelsen til forsikringsselskabet fremsendes.
Ellers ærgerligt med et indbrud nu, efter en ok omsætning i ferie perioden.
Endvidere er der givet tilsagn fra de ansøgte fonde, således at Jimmy nu skal bede Billard
FYN om at få lagt klæder på de resterende borde.
Forsat godt samarbejde med bankforeningerne.
4. Kassereren
Køledisk under baren er slukket, i det at det ville koste for meget at få den lavet. Der
arbejdes på en løsning evt. med mindre køleskabe i baren.
Eller ros til Jonna og Trine for deres indsats, det er nemt med de 2 derude.
5. Næstformanden
Sponsor arbejdet har holdt sommerferie, er ved at kigge på, hvordan vi kan sælge
sponsoraftaler i fremtiden
Poker Info: Poker er på frem igen, der er en udmærket opbakning til de turneringer der
afholdes.
6. Ungdomslederen
Har intet

7. Turneringslederen
Der er problemer med levering af startkort til den kommende sæson, der ville til handicap
turneringerne blive printet lister til holdende, hvor man kan se, de kommende modstanders
snit.
Der er lavet og testet et nyt holdskema, som ville blive lagt på PC’en inde i billardlokalet.
Det er blevet pålagt billardafdelingen i Fredericia Fag- og Firma Idrætsforening (FFFIF) at
afhænde billardlokalet til anden side, og derfor naturligt indlede et samarbejde med FBK.
Der ville blive lavet en kontrakt til FFFIF vedr. priser og tider, FFFIF skal overholde FBK
åbningstider til deres turnering.
Der er bestilt klæder til denne uge, og der er planlagt de 6 borde, som allerede er
annonceret, endvidere er der lagt en forespørgelse ved Billard FYN vedr. de sidste 3 borde,
dette vil ikke kunne foretages tidligere end uge 34, men dette aftales nærmere den 16.
august, hvor de påbegynder arbejdet.

8. Evt.
Intet at tilføje

