Dato:
Tilstede:

Fraværende:

Referat bestyrelsesmøde i Randers Card Room
17. december 2017 kl 11:00
Jakob Pilgaard (formand), Trung Nguyen(kasserer), Lars Geertsen, Carsten Larsen,
Benny Sørensen, Mikkel Simonsen Stig Horup (referent), Jan Møller Jensen deltog
som revisor og arrangør af julefrokosten.
Steen Hvam og Sebastian Schytte.

RENGØRING
NYE BORDE

Rengøringen er steget fra 1500 – 1800 pr måned fra 1. januar 2018.
Jakob Pilgaard har fået tilbud fra Pokershop, men bordene har ikke helt den
størrelse vi gerne vil have. Jakob drøfter videre med Pokershop.

GULVTÆPPE

Carsten Larsen har ikke fået tilbud hjem endnu, der arbejdes videre med
sagen.

KLUBMESTERSKAB OG Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 3. marts 2018. Udvalg til
GENERALFORSAMLING klubmesterskabet er Jan Møller Jensen, Jakob Pilgaard og Stig Horup.

UDTRÆDELSE AF
BESTYRELSEN

6 MAX
TURNERINGER
PROMOTION

MUSIK
OPRYDNINGSDAG
LØRDAGS
DEEPSTACK

PROPTRÆKKER
VAGTPLAN
NÆSTE MØDE

Pga. manglende tid har Stig Horup ønsket at udtræde af bestyrelsen i
forbindelse med generalforsamlingen. Dette er taget til efterretning og
derfor skal der vælges et ekstra bestyrelsesmedlem på
generalforsamlingen, da Stig reelt først er på valg i 2019.
Efter ønsker/forslag fra medlemmerne spilles der nu 6 max hver anden
onsdag, startende fra januar 2018.
Vi har på det senest oplevet en (lille) tendens til et vigende deltagerantal.
Som de fleste ved så kommer der flest når der er mange tidlige
tilmeldinger. Vi indfører derfor at der til hver turnering vil være lodtrækning
om et buy-in af samme størrelse som den aktuelle turnering imellem alle
som er tilmeldt på Club Commander senest dagen før kl 23:59. Lodtrækning
imellem de implicerede foretages af Tour Lederen på selve dagen. (Omaha
Flip, træk et kort eller lign) Dette er iværksat pr d.d. og vil gælde allerede
onsdag d. 20. december, så huske at tilmelde dig allerede nu og senest
tirsdag kl 23:59, så er du med i lodtrækningen.
Der undersøges for muligheden for et ordentligt musikanlæg (Sonos eller
lign) Lars Geertsen undersøger sagen.
Der ryddes op i klubben onsdag d. 3. januar 2018 kl 16:30
Der vil fremadrettet blive en lørdags Deepstack 1. gang i kvartalet. Buy in
400 og første gang vil være lørdag d. 17. marts, denne weekend vil der
derfor ikke være en søndagsturnering. Vi vil forsøge at lægge dette på den
sidste måned i kvartalet - 3. lørdag.
Lars Geertsen syntes vi mangler en proptrækker og blev bakket op af en
fraværende Sebastian? Lars Geertsen står for indkøb af klubproptrækker 
Der blev lavet vagtplan frem til udgangen af medio februar måned. Jakob
Pilgaard offentliggør vagtplanen til bestyrelsen.
Næste bestyrelsesmøde er 18. februar 2018 kl 11:00

