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Fraværende:

NYE BARSTOLE

Referat bestyrelsesmøde i Randers Card Room
4. december 2016 kl 11:00
Jakob Pilgaard (formand), Lars Geertsen, Carsten Larsen, Steen Hvam, Sebastian
Schytte, Benny Sørensen, Stephan Larsen og Stig Horup (referent)
Trung Nguyen(kasserer)

Lars Geertsen står for indkøb af nye barstole. Der er dog logistiske problemer da
Lars har fundet ud af hans bil ikke er stor nok, men han mener at få løst
problemet i nærmeste fremtid.
MIDTUGETURNERING
Efter en afstemning på Facebook var der overvældende flertal for at vores
midtugeturneringer afholdes om onsdagen. På baggrund af dette er det besluttet
at midtugeturneringer fra nytår afholdes hver onsdag.
TV RUM
Det lille rum ved siden af rygerummet vil vi gerne gøre lidt ved, da det næsten
aldrig bruges. Jakob Pilgaard kontakter Brian Mortensen vedr. bordfodboldspillet
og så vil vi gerne høre om det skulle være en derude som har et spisebord (evt. +
6 stole) i overskud. Vi vil gerne lave en mini spisestue. Kontakt Stig Horup hvis du
har noget du tror vi kan bruge.
GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 4. februar 2017. Jakob Pilgaard
laver indkaldelse. På generalforsamlingen trækkes der lod om 5 x 1.100 kr buy in
til Casino Munkebjerg ibland de fremmødte.
JULE/NYTÅRSPROGRAM Der spilles normal fredagsturnering d. 23. december, tirsdag d. 27. december
afholder vi sidste tirsdagsturnering (det bliver et brag af en afslutning), der spilles
normal fredagsturnering d. 30. december. Der spilles IKKE deepstack d. 1. januar,
den er flyttet til søndag d. 8. januar. Som den opmærksomme læser af Facebook
allerede ved, så er kvartalsfinalen flyttet til lørdag d. 14. januar 2017 da ingen fra
bestyrelsen er til rådighed d. 7. januar (dette er også meldt ud allerede d. 25.
oktober)
VAGTPLAN
Der blev lavet vagtplan frem til medio februar 2017. Jakob Pilgaard offentliggør
vagtplanen til bestyrelsen.
NSÆTE MØDE
Søndag d. 19. februar 2017 kl 11:00

