OLD BOY’S KLUBBEN
Af 1984
Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag d. 29. januar 2020
Sendt til. JHN, HC, LJH, JH, VR, MV, GS, og EJ.
Referat
Fraværende: VR

1. Godkendelse af sidste referat:
a. Evt. kommentarer. /Referatet godkendt

Alle

2. Økonomi:
a. Orientering om klubbens økonomi pr. d.d. – 2020/Vi har fået 4 nye medlemmer
i år. Desuden har kontingentforhøjelsen givet en ekstraindtægt på kr. 1.850.
Bestyrelsen forventer et resultat på ca. kr. 0 for året, hvorved den likvide
beholdning pr. 30/9 2020 vil være ca. kr. 22.000.

HC

3. Gennemgang/korrektur:
a. Gennemgang af alle tilrettede udskrivningslister til sæson 2020
b. Godkendelse af tilrettede proportioner for Old Boys klubben
c. Forslag til rettelser
/Alle lister til hjemmesiden blev gennemgået og rettet til

EJ

a. Skal vi bede Kenneth om et tilbud på træningstimer efter opstart af sæsonen?
/Nej, medlemmerne henvises til Kenneths træningstilbud.

Alle

Alle
Alle

4. Træning:

5. Indkøb af vin til klubben:
a.Tilbud fra brugsens vin afdeling fremlægges./Tilbuddet blev godkendt. Det er på
prisniveau med sidste år. Der købes 40 ks. rødvin, 5 ks. hvidvin
og 5 ks. rosévin.
b. Opbevaringsmuligheder af vinen i 2020/Hos JHN
b. Vinen skal afhentes og sættes på plads medio februar – hvem ordner?
/JHN og LJH

Ej
JHN
Alle

6. Eventuel tilskud fra Kommunen:
a. Orientering om resultatet af vores ansøgning/Efter mødet har HC fået oplyst af
kommunen, at vi har fået tildelt et tilskud på kr. 7.765.
HC
b. Vi skal beslutte hvad pengene skal bruges til i Old Boys klubben/Tilskuddet er
søgt til en golfbustur.
Alle
C. Hører gerne forskellige forslag? EJ meddelte fra VR, at han ønskede turen til en
klub med en pay and play bane, så dem der ønsker at spille 9 huller, også har en
mulighed for at deltage i udflugten.
Alle

7. Ekstra hjælpe matchleder:
a. Efter ønske er der fundet en hjælpematchleder til 18 huller
b. Klubben har nu 3+2 for 9 huller. og 4+1 for 18 huller
c. Er der brug for flere? /Nej

8. Eventuelt:/ Ingen ting under eventuelt.

Referent: HC

EJ
EJ
Alle

