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1. Fremmøde
Erling, Jan, Kim og Jimmy
2. Næste bestyrelsesmøde
Er den 13. april 2011 kl. 1800
Generalforsamling 3. maj 2011 (Opslag vil komme)
3. Formanden
Der sker ikke meget, når man kommer ind i klubben f.eks. tirsdage samt onsdage.
Snakket med FA kommune, der var en regnefejl i tilskuddet, men tallene er nu rettet, så vi
får det rigtige tilskud ved næste afregning. Tallene er ikke ændret efter flytning af lokaler.
Så næste tilskud er med det rigtige beregningsgrundlag.
Den 14. januar 2011 var der igen indbrud i klubben, det ligner lidt, et ”bestilt” arbejde, da
det ser ud til, at de gik direkte efter vores fjernsyn, og så ud igen.
Der er i den forbindelse, taget kontakt til Expert vedr. kvittering, for sponsorgave, således at
vi kan få et godt fjernsyn igen.
Billard og Martin Frederiksen, sender en skrivelse til udlejer om, hvornår der kommer til at
ske noget med vores dør i indgangspartiet, der ikke er lavet efter forrige indbrud.
Bestyrelsen har valgt at indkøbe kridt, der udleveres sammen med lån af borde, dette kridt,
skal returneres sammen med de lånte baller, mangles dette, afregnes der 5 kr. pr
manglende stykke kridt.
Opfølgning på Randers kampen den 28. november, så har DDBU trukket deres bødekrav
på 1500 kr. men vi taber forsat 8-0 til Randers, FBK undre sig forsat, at der f.eks. ikke er
fremsendt en ankevejledning, da afgørelsen blev fremsendt til klubben, samt at unionen,
forsat ikke syntes det er underligt at FBK ikke blev hørt inden kendelsen. FBK ”kæmper”
forsat for denne principsag.

4. Kassereren
Jan kan berette at vi nu mister Ann, da hun flytter østover, og dette er et stort tab for
klubben.
Trine skal overtage nogle af bogføringsopgaverne.

5. Næstformanden
Intet at berette
6. Ungdomslederen
Var ikke tilstede til mødet
7. Turneringslederen
Bliver ved at undre sig over DDBU’s håndtering af sagen vedr. Randerskampen den 28.
november, og ville sammen med formanden, forsat skubbe til sagen.
Spørger om nogen kan huske, hvad det er Niels Johnsen – vandt uden der kom en plade
op for, der aftales at Jimmy snakker med Niels vedr. dette
Jimmy klargør den gamle PC til Trine, så hun kan foretage bogholder rollen i bestyrelse
lokalet.

8. Evt.
Kim: Juleturneringen var en succes og bør gentages hvert halve år
Alle, kigge på afregning for transport til turneringskampe/stævner mv.

