Referat
Bestyrelsesmøde d. 31.08.10
Til stede: Alle mand m/k.
Næste møde: 21.09.10 hos Maria.

Dagsorden:
Godkendelse af referat:
Godkendt……ingen nævneværdige kommentarer.

Økonomi:
Ida har sendt rykkere ud til de 20 medlemmer der ikke har betalt kontingent, men hun har ikke fået
nogen respons. Derfor bliver deres nøgler lukkede.
Økonomien ser ellers meget fin ud. Der er dog en særlig stor udgift og det er elforbruget. Flemming
nævner at børne- og ungdomsholdene står MEGET lang tid under den varme bruser og at der ofte
ikke er varmt vand til dem der kommer efter. Vi aftaler at det lige er passende at smide en
kommentar ud til de unge mennesker.

Udvalg:

Begynderudvalg: Esben har fået rigtig mange henvendelser vedr. næste års begynderhold.
Polo-folkene er startet op igen.

Årsplan:

Klubmesterskab:
Annemette husker at købe vin, Esben har styr på medaljerne. Jeanett ringer til Heidi for at få hendes
klubmesterskabspokal og Brian snakker vi med til Handicap.
Tove har styr på arrangementet.
Reception og jubilæumsfest:
Tommy og Jeanett har knoklet med at lave et jubilæumsblad. Det går i trykken på torsdag.
Annemette undersøger om vi kan få leveret tapas fra Café Kræs. Ca. 50 pers. Ida leverer chokolade
til receptionen.
Tommy sørger for vin: 15 fl. Boblevand, 10 kartoner rødvin, 10 flasker hvidvin (evt. Selaks el.
Nobilo (Brugsen), Savignon blanc, New Zealand)
Ida sørger for 3 kasser øl og 3 kasser vand.
Vi skal bruge ekstra borde og stole. Annemette leverer et par haveborde, Ida er leveringsdygtig i 20
stole.
Duge, servietter og lys/stager sørger Annemette for.
Til receptionen og til dessert senere bruger vi paptallerkner. Ida sørger for dette.
Vi skal også bruge champagneglas, vinglas og flamingo kaffekrus. Ida klarer også dette.
Tallerkner og bestik til 50 pers, incl. dessertskeer, sørger Jeanett for at leje.
Maria vil lave dessert til os. Is og brownie ☺
Tommy køber også chips.
Alle tager lidt musik med.

Maria har lovet at fotografere i løbet af dagen.
Der skal døbes 8 både: 4 Arrows, som kommer til at hedde: Kaj og Andrea og Jackpot og Poker.
2 Coastrunnere, som kommer til at hedde Falck’en og Ørnen.
2 kapkajakker fra Max og de skal hedde Torden og Lynild.
Jeanett skaffer ”navnene” og spørger Anne Birgitte om hun vil stå for dåben.
Standerstrygning:
Jeanett hænger opslag op og sætter det på hjemmesiden.
Praktisk dag:
Vi har et par rigtig store projekter som kræver en hel weekend. Derfor vælger vi at udsætte den
praktiske dag til foråret og så bruge en weekend på det.
Til Glimt: Referat fra fakkeloptoget skriver Annemette.

Evt.
…………
Ref. Annemette

