Referat bestyrelsesmøde i Randers Card Room
Dato:
Tilstede:
Fraværende:

DET DAGLIGE
ARBEDJE

18 Juni 2015
kl 19:30
Jakob Pilgaard (formand), Hanne Nielsen(kasserer), Jesper Y Kristiansen, Stefan Grøn
Knudsen og Stig Horup (referent)
Carsten Larsen, Benny Sørensen og Steen Hvam

Vi drøftede kort stemningen i klubben og syntes faktisk det kører rigtig godt. Vi ser meget
sjældent sure medlemmer og alle behandler hinanden med gensidig respekt. Vi henstiller
til alle om at forsætte med at tage del i den gode stemning og en stigningen i det
gennemsnitlige deltagerantal bekræfter os i at vi er på rette vej.
SMS
Vi drøftede om vi igen skulle starte med at sende SMS før hver turnering. Det blev
besluttet at SMS ikke vil blive brugt fremadrettet før hver turnering. Der henstilles i
stedet til den der har vagten om at lave et Facebook opslag på dagen for turneringen.
OPRYDNING
Der ligger tomme flasker, kaffekrus, slikpapir osv. stort set i hele spillelokalet når alle er
gået. Det er ikke godt nok, ”RYD NU OP EFTER DIG SELV OG ANDRE”. Der henstilles til at
alle rydder op efter sig selv, så den der har vagten ikke står med alt oprydningen alene.
FORSLAG
Der er indkommet et forslag fra Jesper Nielsen omkring opsætningen på Tournament
Director. Opsætningen under turneringer skal være med relevante data. Stig kigger på
det og kommer med et forslag.
FORSLAG
Der er kommet forslag fra Jesper Nielsen omkring en ekstraordinær dyb turneringen, vi
har reserveret dagen 12. september til dette.
FORSLAG
Der er indkommet forslag fra Morten Frandsen omkring en promotion i forbindelse med
Randers Ugen. Efter en drøftelse blev det besluttet ikke at arbejde videre med denne ide,
da arbejdet for at få dette op at stå ikke vurderes at stå mål med udbyttet.
DAPT
Danish Amateur Poker Tour (DAPT) vil gerne have os til at stå for turneringerne
fremadrettet og har indbudt alle de etablerede pokerklubber til et samarbejde. Det blev
besluttet at vi vil tilbyde at afholde en DAPT turneringe hver den sidste torsdag i
måneden. RCR skal stille med en turneringsleder som ikke spiller med og RCR får en andel
af raken. Der vil blive spiller efter reglerne for DAPT og DAPT står for alt ind/udbetaling
osv. Jakob Pilgaard kontakter DAPT med vores tilbud.
POSTKASSEN
Vi har ikke nogen nøgle til postkassen. Hvis nogen fra den tidligere bestyrelse har en
nøgle så vil vi gerne have den. Hanne Nielsen forsøger at kontakte udlejer og høre om de
har en nøgle.
VAGTPLAN
Der blev lavet vagtplan frem til midten af august. Jakob Pilgaard offentliggør vagtplanen
til bestyrelsen.
BETALING FOR RCR har nu så god en økonomi at det blev besluttet at hver bestyrelsesmedlem vil
BESTYRELSES- modtage kr 300 pr måned for at passe klubben og de forpligtelser der er i
ARBEJDE
bestyrelsesarbejdet. Det var så et bluff, vi arbejder selvfølgelig gratis og det bliver vi ved
med.

