FSKBH’Billard
Referat
Udvalgsmøde tirsdag d. 23/04 2013 kl. 17:00
GL. Køgelandevej 117 2 sal
Tilstede var Christian, Dan, Jan, Lotte, Finn, Henrik, per og Stephen

Med følgende dagsorden.
1 Valg af dirigent og referent
Per valgt som dirigent og Stephen som Referent
2 Godkendelse af dagsorden 23/04 2013
Godkendt
3 Godkendelse af referat fra 15/02 2013
Godkendt
4 Afdelingsmøde 15-05 2013 (beretning + forslag)
Beretningen er rettet og godkendt
Der er 2 forslag til ændringer i vores billard Billardreglement punkt.
1 og 3.
5 Valg 2013-2014 (hvem modtager valg)
a. Formanden Christian Jensen
modtager genvalg
b. Udvalgsmedlemmer
Per Nielsen
modtager genvalg
Dan Emanuel
modtager genvalg
Finn Serrizlev
modtager genvalg
Palle Bayer
modtager ikke valg
Allan H. Jensen
1 år
6

modtager ikke valg

Præmieoverrækkelse
Vandrer pokaler til de bedst placerede i hver række 1,2,3,4 div.
Samt serien og a-rækken, diplomer til 1 -3 pl. I de inddelinger vi
har spillet i i år.
Ingen medaljer.
Der købes de sædvanlige glas.

Firmaidræt StorKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund samt De Danske Skytteforeninger
Knuthenborgvej 24 - 2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk – info@fskbh.dk

7

Nye lokaler (hvad kræver vi af lokalet)
Ønsker at kunne have 12 skabe til køer.
Vi tilbyder nye at lægge nye klæder på 1 gang om året.
Skal vi selv have baller og kegler eller kan vi bruge fælles?
Vi kommer med 2 polermaskiner.
Vi plejer at holde 2-3 stævner i weekender om året.
Score tavler pakkes ned og gemmes.
Vi kan ikke gå med til at betale bordleje, vi kan evt. købe en
halvpart i bordene.
Vi har et par klubber der træner tirsdag aften er det noget vi kan
finde ud af?
8 Priser turnering 2013-2014
Uændret.
9 Supernova der er for mange fejl (Stephen orienterer)
Stephen opfordrede til at hvis man for lavet en fejl så tag kontakt
med det samme, da vi alle kan lave fejl og det er 10 Gange
nemmere at rette op på det igen hvis man ved hvad der er lavet.
10 Udflugt for vagtpenge dato(Tivoli en tur i glassalen jukeboks og
ud At spise) er der dage i ikke kan (fredage og lørdag)
Christian notere hvilke dage folk ikke kan.
11 Udvalget har ordet
Christian bad om forslag til en dirigent til årsmødet.
Bjørn Semberg blev forslået ellers Bjarne Lindemann, eller
Hans Jørgen Steenhøj
12 Næste møde:
Næstemøde 15-5-2013

Med Venlig Hilsen
Stephen Eckhausen
D.24/04 2013
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