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

E-cigaretter

21 august 2016 kl 11:00
Jakob Pilgaard (formand), Trung Tan Nguyen (kasserer), Carsten Larsen, Stefan
Larsen, Lars Geertsen og Stig Horup (referent)
Sebastian Spliid Schytte, Benny Sørensen og Steen Hvam

Efter et par klager og bekymringer over E-cigaretter i spillelokalet er det
besluttet at E-cigaretter IKKE vil være tilladt i spillelokalet. Det gamle TV-rum
ved siden af det nuværende rygerum kan fremadrettet benyttes til E-cigaret
rygning. I samme moment blev det besluttet at vi vil have et bord med stole i
dette lokale, til f.eks. spisning. Så skulle et af vores medlemmer have f.eks. et
bord og fire stole som alligevel bare står og samler støv, så kontakt gerne et
medlem af bestyrelsen.
TILMELDING
Der var kommet et forslag om at det ikke skulle være tilladt at tilmelde sig en
UDEN
turnering og herefter ikke møde op for at få points til ranglisten. Sagen blev
FREMMØDE
drøftet, men lovgivningen giver os ikke ret til på nogen måde at fratage en
spiller retten til at tilmelde sig og heller ikke fjerne hans stack ved f.eks. level 3
(første pause) Der vil derfor ikke blive ændret på procedurerne vedr. dette. Hvis
en spiller vælger at putte penge i puljen og herefter ikke møde op så er det
spillerens eget valg og han vil opnå de points og evt. præmiepenge som
tilfalder den placering han får efter han er blinded ud.
STOLE
Jakob Pilgaard får nu bestilt nye stole til levering, da afhentning i Vejle har
været problematisk.
TV BOX
Jakob Pilgaard får ombyttet vores box til en ny ved YouSee.
DAPT
Vi fortsætter med DAPT i RCR regi. Der vil blive en rangliste KUN for ”River
Rats” (Grenaa) og RCR. Se mere om dette på DAPTs hjemmeside.
BORDBELYSNING Der mangler stadig at blive skiftet belysning på det nye bord. Vi forsøger at
sætte spots op som KUN lyser på bordet og derved ikke skulle genere TV
billedet. Steen Hvam er formand for dette projekt.
PROJEKTOR
Steen Hvam vil udlåne en projektor til klubben, indtil en permanent løsning
findes. En ny projektor koster ca. 8.000 og et alternativ kunne være en TV
skærm.
JYSK
Stig Horup kontakter Danske Spil med henblik på evt. sponsorat, hvis vi ønsker
MESTERSKAB
at afholde turneringen igen. Evt. frivillige som ønsker at hjælpe med afholdelse
af Jysk Mesterskab kan melde sig til Stig Horup.
ADMASSADØRER Da Lars Geertsen er indtrådt i bestyrelsen mangler vi en ny person til
ambassadør ordningen. Ambassadør ordningen er hvor udvalgte medlemmer
kan hjælpe den som har vagten med f.eks. chip up, barsalg og ”udtrykning” af
spillere i Tournament Director. Jakob Pilgaard kontakter emner.
VAGTPLAN
Der blev lavet vagtplan frem til udgangen af oktober måned. Jakob Pilgaard
offentliggør vagtplanen til bestyrelsen.
NÆSTE MØDE
Næste bestyrelsesmøde er 16. oktober kl 11:00

