
Referat bestyrelsesmøde i Randers Card Room 
Dato: 1 maj 2016      kl 11:00 

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

Fraværende: Steen Hvam og Benny Sørensen  

 

KONSTITUERING Hanne Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og Trung Tan Nguyen er valgt som ny 
kasserer. Trung er i færd med at få overdraget bank konti osv.  

LICENS Vi har fået fornyet licensen af Spillemyndighederne, det gik noget hurtigere 
end sidste gang.  

DAPT Formanden er i dialog med DAPT, da der har været noget rod i deres 
udbetalinger fra en Tour i RCR.  

300 TOUR 
JUBILÆUM  

Det blev besluttet at fastholde en lille opmærksomhed til personer som har 
spillet 300 Tours (registreret i ClubCommander) i RCR, i hvert fald indtil videre.   

VEDTÆGTER Vores vedtægter trænger til et eftersyn, Jesper Y Kristiansen laver et oplæg.    

PROMOTIONS Vi drøftede promotion tiltaget vedr. lodtrækning om buy-in til Season Tour på 
Casino Munkebjerg. Ordningen fortsætter indtil videre, men justeres måske 
senere.  

HJEMMESIDE Randerscardroom.dk er outdated og Stig Horup laver en ny.    

ADMASSADØRER Der er kommet forslag om en ambassadør ordning, hvor udvalgte medlemmer 
kan hjælpe den som har vagten med f.eks. chip up, barsalg og ”udtrykning” af 
spillere i Tournament Director. Formanden kontakter emner.  

ARBEJDSDAG Der vil blive en arbejdsdag i klubben søndag d. 12. juni. Formanden laver et 
oplæg, sæt allerede nu kryds i kalenderen og vær med til at gøre vores klub 
endnu bedre.  

KØLESKAB Køleskabet virker igen efter reparation. Vi syntes dog det støjer lidt for meget, 
Jesper Y Kristiansen kigger på det.  

INTERNET / TV Vores abonnenter får et eftersyn af Trung Tan Nguyen. 

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

NÆSTE MØDE Næste bestyrelsesmøde er 19. juni kl 11:00 
 


