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1. Fremmøde

Erling Lysdal Hansen, Jan Clausen, Frank Andersen, Hans Jørgen Rand
og Jimmy Lavrsen

2. Næste møde

Den 18. november 2013

3. Formanden

Den nye elektroniske postkasse, til modtagelse af mails fra det
offentlige er oprettet, med de kvaler det gav
Vores økonomi er ikke god, med henvisning til den ekstra omkostning,
vi har pålagt vores økonomi med klædeskift af driftsmidler.
Jan’s tilskud ophører i november
Et forslag kunne være at fast ansætte Jan, men henblik på at spare
penge, samt at kunne have Jan til forsat at løse de opgaver der gør at
vi sparer penge ved forskellige leverandører.
Det vil så betyde at vi i bestyrelsen, uden Jan’s deltagelse, skal afgøre
om Jan skal ansættes, og med en evt. nedgang af timer eller
afskedigelse af Jeanette.

4. Kassereren

Vi kan ikke tåle at holde lukket i flere timer, end nu, da det ikke kun
er salget i Bristo vi skal tage hensyn til, men også forsat omsætning i
automat rummet.
Vi kan dog være nødsaget til at se på udbuddet af hvad vi sælger,
således at det vi sælger/tilbyder og begrænse os i udvalget. Bl.a. også
således at udbuddet af mad, er mindre tidskrævende til de tidspunkter
hvor der er travlt.
Jan sættes udenfor, og den resterende bestyrelse vedtager en
ansættelse af Jan.
Jan vil en af dagene tage en snak med Jeanette vedr. situationen, og
vi forventer ikke at hun vil gå ned i timer.

Har inviteret sponsorer til at komme i klubben den 8/11 kl: 1900 til
5. Næstformanden lidt spisning og snak. Vi har endnu ikke en status på antallet af
deltagere, men bestyrelsen må meget gerne også dukke op
6. Ungdomsleder

Intet at bemærke

7. Turneringsleder

Intet vedr. turneringerne, har rost oprydningen på kontoret i
spillelokalet.

8. Eventuelt

Formanden er brugt, efter flere forsøg på at anvende NemRefusion.

