Fredericia Billardklub

Møde referat
Referat nummer: 2015-05
Mødedato: 11. april 2015
Fredericia den 15. april 2015
Side 1 af 4

Dagsorden
Punkt
1. Velkomst
2. Formanden

Beskrivelse

Ansvar

Status på ændring til nøgle klub
1. Pasning af klubben
2. Forsikringer
3. Alarmselskab
Status på kontakt til Fredericia Kommune
Status på kontakt til Ejerne af Nørrebrogade 131
Status på Treldevej 46 / Ny lokaler generelt
Støtteforening / Banko

3.
4.
5.
6.
7.

Kassereren
Næstformanden
Bestyrelsesmedlem
Turneringslederen
Eventuelt

Genereal forsamling
Regnskab til underskrift

Dagsorden er forud for det afholdte møde fremsendt til bestyrelsen af formanden

Deadline

Fredericia Billardklub

Møde referat
Referat nummer:
Mødedato: 23-02-2015
Fredericia den 23-02-2015
Side 2 af 4

Referat
Fremmødte
Næste møde
Formanden

Alle er mødt
Ikke fast sat
1. Status på nøgleklub
a. Pasning af klubben
Det er tordenskjoldssoldater der passer klubben, vi skal se om vi ikke
kan få flere med til at åbne, det er jo ikke fordi at passeren skal stå i
baren i alle f.eks. 2 timer, man må gerne spille billard mv.
b. Forsikringer
Alle ikke længere relevante forsikringer er nu opsagt pr. 1. april 2015
c. Alarmselskab
Er opsagt, men mangler en endelig bekræftelse fra dem
2. Status på kontakt til Fredericia Kommune
Der er en løbende kontakt til kommunen via SIF
Bl.a. også om hvad vi kan få dækket af flytte omkostninger
3. Status på kontakt til Ejerne af Nørrebrogade 131
Vi er alle herude opsagt på 31. august 2015, men der er løbende
forhandlinger, men ingen lejeaftale til forhandling.
4. Status på Treldevej 46 / Ny lokaler generelt
Vi afventer et skriftlig tilbud, det er Svend Jensen, der er vores kontakt til
Treldevej, forventer tilbud i uge 16/17
5. Støtteforening / Banko
Drop-In-Banko er lukket grundet de jf. spillemyndighederne ikke må spille
bank for banko’ens skyld. Derfor er vi blevet kontaktet om muligheden for en
støtteforening, hvor under så Ingrid kan forestå banko aktivitet enten herude
eller i lokale nede i byen.
Der er løbende drøftelse om dette, bl.a. på hvor meget bestyrelsen skal være
med i daglig drift mv.
Dog ønsker bestyrelsen at der i bestyrelsen for støtteforeningen, er skrevet i
vedtægterne, at formanden for Fredericia Billardklub er med i
støtteforeningen.
Ellers er der opbakning fra en samlet bestyrelse til projektet, der afhænger af
en ekstra ordinær generalforsamling i Drop-In-Banko (Ingrid)
6. Generalforsamling
Dato er den 11. maj, der sættes opslag op i klubben og på hjemmesiden

Bemærk, der kan også være referat noter under dagsordenen, de noter vil være skrevet med kursiv

Fredericia Billardklub

Møde referat
Referat nummer:
Mødedato: 23-02-2015
Fredericia den 23-02-2015
Side 3 af 4

Kassereren

Næstformanden
Bestyrelsesmedlem
(Cliff)
Turneringsleder

Eventuelt

Regnskabet er afleveret til underskrift. Selvom vi kommer ud af 2014 med et
begrænset underskud, skal vi holde for øje, at bare på automaterne tabte vi ca
40.000 kr.
Regnskaberne ligger nu underskrevet i klubben
Intet ekstra
Intet ekstra
Har forespurgt DDBU, vi kan, hvis vi kommer i kneb med lokaler, få lov til at have
hjemmebane ved en af de omliggende klubber, som klub 631
Der kommer et opslag i klubben vedr. tilmelding til næste sæson
Intet ekstra

Bemærk, der kan også være referat noter under dagsordenen, de noter vil være skrevet med kursiv

Fredericia Billardklub

Møde referat
Referat nummer:
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Godkendt
Dette referat er godkendt den:

Formanden

Kassereren

Næstformanden

Bestyrelsesmedlem

Turneringslederen

Det originale referat vil være at finde i bestyrelsesmappen, i klubben vil der ligge en kopi med underskrifter

