
Referat bestyrelsesmøde i Randers Card Room 

Dato:  19. februar 2017 kl 11:00 

Tilstede: Jakob Pilgaard (formand), Trung Nguyen(kasserer), Lars Geertsen, Carsten Larsen,  
Steen Hvam, Sebastian Schytte, Mikkel Simonsen og Stig Horup (referent) 

Fraværende: Benny Sørensen 

 

KONSTUTUERING 
AF BESTYRELSEN 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Jakob Pilgaard 
(formand), Stig Horup (næstformand), Trung Nguyen(kasserer)  

ÆNDRING AF RAKE 
FORDELINGEN 

RCR raker 18 % af turneringsfee. Disse blev fordelt således 15 % til klubben og 3 % til 
ranglistefinalen. Denne fordeling er nu ændret til 14 % og 4%, så vi giver mere tilbage 
til medlemmerne.  

STARTSTACK Vi ændre så der nu spilles med 10.000 i startstacken om onsdagen. Er der under 18 
spillere får man 12.500. Andre dage er uændret.    

HJÆLP TIL GRENAA Vi har modtaget en henvendelse vedr. hjælp i form af et lån til etablering af en 
pokerforening i Grenaa. Efter en kort drøftelse blev det besluttet at RCR ikke kan 
hjælpe med et lån.   

INVESTERINGSPLAN Vi drøftede kort om vi skal etablere en investeringsplan for f.eks. nye borde, nyt 
gulvtæppe, stole osv.  

VINDUE / 
GITTERPORT 

Trung kontakter udlejer for at få lavet vinduet i spiserummet, samt høre om 
gitterporten og lyset ved indgangen kan blive lavet. 

TURNERINGENS PC Stig kontakter Jesper YK for at høre om vi kan skaffe / evt. bygge en lidt bedre PC 
som vi kan bruge som turnerings PC.  

DIVERSE 
BESLUTNINGER 

 Steen Hvam nedtager projektor, vi takker for lån, men mener ikke den er 
nødvendig mere efter vi har fået 2 x 60” TV. 

 Jakob Pilgaard kontakter Pokershop vedr. køb af chipbakker 

 Trung checker op på status på den vandregning vi har fra løbende toiletter.  

 Trung kontakter Brunatas og får flyttet afregningen til hans navn.  
RANGLISTEFINALE Rangliste finalen for 1. kvartal er lørdag d. 8. april 2017. Der afholdes IKKE rangliste 

finale d. 1. april, da det giver store problemer med at få nye spiller ind ved afbud. 
Listen vil først være klar fredag aften/nat dagen før. Det har vi prøvet en gang og det 
betød flere spillere IKKE kom med.   

GRINDNIGHT Næste GRINDNIGHT bliver i påsken søndag d. 16. april. Der vil blive spillet Second 
Chance kl 11:00 (flyttet fra kl 13:00) og Grindnight starter efter turneringen 
forventelig omkring kl 1800. For dem som ikke har været med til Grindnight før så 
her en kort beskrivelse af konceptet. Man medbringer sin PC / Labtop i RCR og vi 
vælger nogle (ca. 5) turneringer på PokerStars til et samlet beløb af ca. 50 $. Den 
spiller som vinder flest $ er Grindnight mester. Der vil til denne Grindnight være en 
fin præmie til vinderen i form at et buy-in til Casino Munkebjerg Four Season tour. 
Indbydelse kommer senere.      

VAGTPLAN Der blev lavet vagtplan frem til udgangen af medio april måned. Jakob Pilgaard 
offentliggør vagtplanen til bestyrelsen.  

NÆSTE MØDE Næste bestyrelsesmøde er 23. april 2017 kl 11:00 
 


