
Referat bestyrelsesmøde i Randers Card Room 
Dato: 13 marts 2016       kl 14:15 

Tilstede: Jakob Pilgaard (formand), Hanne Nielsen(kasserer), Jesper Y Kristiansen, Carsten Larsen, 
Sebastian Spliid Schytte, Trung Tan Nguyen og Stig Horup (referent) 

Fraværende: Steen Hvam og Benny Sørensen  

 

KONSTITUERING Dette var det første møde efter generalforsamlingen og bestyrelse blev konstitueret 
således: Jakob Pilgaard (formand), Hanne Nielsen(kasserer), Stig Horup (referent og 
næstformand) 

LICENS Vores licens skal fornyes og processen er sat i gang.  

MANUEL 
TILMELDING 

Manuel tilmelding er lukket FOR ALLE pr d.d. herefter er der KUN 2 muligheder for at 
spille, tilmelding via Club Commander eller med en bankoverførsel FØR turneringen 
starter.  

Buy-in  Vi havde en drøftelse omkring buy-in til de forskellige turneringer, da det var blevet 
forslået at fredag skulle være DKK 400. Vi beholder de forskellige buy-in til turneringerne 
uændret.  

DAPT Henrik stopper hos DAPT med omgående virkning, formanden tager kontakt til DAPT for 
at sikre os at alt kører uændret.  

PROMOTIONS Vi indfører 2 nye tiltag:  
1) TOP 18 hvert kvartal trækker lod om et buy in til en Season Tour på Casino 

Munkebjerg værdi ca. DKK 1.100 
2) Medlemskab; der trækkes lod om 1 stk. buy-in til en Season Tour på Casino 

Munkebjerg værdi ca. DKK 1.100. Der trækkes lod 1. februar for første halvår og 
1. august for andet halvår.  VIGTIGT; for 1. halvår 2016 trækker vi lod 1. april så 
alle kan nå at være med. For at deltage i lodtrækningen skal man have betalt for 
medlemskab i det pågældende halvår INDEN lodtrækningdatoen.  

OMBYTNING Vi vælter væggen til det lille rum med det runde bord, så vi får et stort rum og 5 borde. 
Vi forventer dette sker en søndag i april.   

STOLE Der indkøbes/suppleres med 10 nye stole af den type vi allerede har.   

FILT PÅ 
BORDENE 

Der udskiftes til rød filt, dette er allerede gjort. 

VAGTPLAN Der blev lavet vagtplan frem til starten af maj måned. Jakob Pilgaard offentliggør 
vagtplanen til bestyrelsen.  

NÆSTE MØDE Næste bestyrelsesmøde er 1. maj kl 11:00 

 


