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Fredericia den 14 april 2011

1. Fremmøde
Erling, Jan, Kim, Frank og Jimmy
2. Næste bestyrelsesmøde
Er den 3. maj 2011 kl. 1800
Generalforsamling 3. maj 2011 kl. 1900
3. Formanden
Løs snak vedr. klubbens økonomi, vi ved alle forsat at det er vores automatrum, der ikke
levere nok til regnskabet.
Erling snakker om sponsor idé, hvor man giver vores sponsorere et eller andet med i
aftalen, udover bare et skilt i billardlokalet.
Der skal laves en opdateret diæt/kørepenge oversigt, da vi kan se at vores kontingent
kroner ikke længere slår til. Kontingent til billard på 1100 er slet ikke nok, vi bør derfor lave
en kontingentplan over 5 år, hvor det stiger med 75,- pr. år. første gang svarende til ca. 6%
Diverse løssnak vedr. kontingent samt kørepenge, som vi i hele bestyrelsen, mener at vi
skal have lavet om. Således at dem, der har langt til deres kampe, skal have betaling, men
vi springer de korte køreture over. Evt. således at man selv skal betale de første 100 km,
hvorefter resten godtgøres med 1 kr. pr km. f.eks.
Endvidere, ville der fra næste sæson ligge en distanceliste i baren vedr. kørsel, således at
man afregnes ud fra distancen, målt på www.krak.dk. Denne liste ville også ved
sæsonstart, blive hængt op, når klubben kender de respektive holds modstandere (JL)
4. Kassereren
Jan fremligger det uarbejdede regnskab for bestyrelsen, og dette udviser et positivt resultat
på +29.000, så nu er vi ved at kunne betale ned på vores kassekredit.
Der vil og skal forsat være fokus på ”dumme” omkostninger.
Regnskabet er som det, og det ser ud som det gør.
5. Næstformanden
Der ansøges fonde mv. til dækning af klæder på bordene, bla. Tuborg Fondet m.fl. listen

kigges igennem, således at vi kan få dækket omkostningerne til klædeskiftet.
6. Ungdomslederen
Har intet
7. Turneringslederen
Informere om at klubben bliver tilmeldt til feriesjov ved FA kommune, og der ville være uge
26 – hvor vi skal se om vi ikke kan hente nogle yngre ned i klubben. Frank ønskes til at
hjælpe i klubben i denne uge.

8. Evt.
Erling: Jimmy og Erling deltager i DDBU årsmøde den 4. juni i Brøndbystrand

