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11. november 2019 
Emne: 
Referat af bestyrelsesmøde den 4. november 2019. 
 
Til stede: 
Flemming Nielsen, Formand (FN). 
Anton Baun, Næstformand (AB). 
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ). 
Jan Porsgaard, turneringsudvalgsformand (JP). 
Knud Metum, kasserer (KM). 
Tonni Christensen (TC) 
Peder Brogaard (PB) 
 
Fraværende:  
Ingen 

 
Dagsorden. 
1. Generalforsamling. 
2. Konstituering. 

3. Fordeling af opgaver. 

4. Eventuelt. 

1. Generalforsamling. 
Referat inklusiv beretning og regnskab lægges på hjemmesiden (NJ). 
Det glædede at 90 års spillerne fik en flaske. 
Desuden fik damerne på kontoret en flaske for deres støtte. 
Udgifter til Gule ærter 7800 kr. 
 
2. Konstituering. 
Formand: Flemming Nielsen 

flemming-lone@bbsyd.dk 2926 1663 (82-520). 
Kasserer: Knud Metum 

ekmetum@gmail.com 4074 9488 (82-2581). 
Sekretær: Niels Jørgen Madsen 

njm.mail@bbsyd.dk 2392 8235 (82-770). 
Næstformand: Anton Baun 

antontoftbaun@gmail.com 3030 3973 (82-2368). 
Turneringsudvalgsformand: Jan Porsgaard 

porsgaard@privat.dk 3013 4740 (82-2564). 
Turneringsudvalg: Peder Brogaard 

pederbrogaard@hotmail.com 2044 2218 (82-2727). 
Logistik: Tonny Christensen 

tcglas@mail.dk 6055 7950 (82-2091). 
 

De to nye skal huske at komme ind til Lis for at få taget billede til hjemmesiden! 
 
3. Fordeling af opgaver 
JP laver udkast til turneringsplan inden jul. Denne overdrages til PB efter jul. 
JP tager vinterspillet. KM sender en liste over betalinger til JP ultimo november. 
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4. Eventuelt. 
Nytårskur morgenmad bliver fra Kræs. Lis kommer og laver kaffe. Vi skal støtte med 
opvask og oprydning. NJ sender mail til alle forud for nytårskur og sætter tilmeldingsliste 
op. 
 
Ændring af præmier i f. m. sommerspil blev besluttet. 1. præmie bibeholdes som gavekort 
til shoppen. 2. og 3. præmie bliver gavekort til restauranten med henblik på at støtte 
denne. Lis har tilbudt at lave gavekortene. Der planlægges på 2. Præmie kr. 50 og 3. 
Præmie kr. 30. Fortsat vinpræmier til nærmest flaget og vinterspil. Derudover planlægges 
der på vin til præmier ved Hyggespil og udflugter med Morgenfruerne, og når vi står for 
turneringerne med Ribe og Give (i 2021). 
 
Drøftelse af gunstart med baglæns start. Formålet er, at alle slutter samtidigt og dermed 
motiveres til at gå i restauranten. Tages op igen til foråret. 
 
Restauranten åbner 15. marts. 
 
Drøftelse af forhold vedrørende venskabsklubber. Der er for få deltagere, når vi skal på 
udebane. Det kan komme på tale at aflyse med for få deltagere. Indtil videre fortsætter vi 
med Ribe og Give. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Ikke aftalt. 
 
 
 
 

NIELS JØRGEN MADSEN 
Referent 

 
 


