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Bestyrelsesmøde mandag den 28. januar kl. 17.30

Til stede: Søren, Susanne, Bente, Lis og  Jan
Resten meldt fra.
Referent: Søren Homann

1. Siden sidst:
Undervisningsdagen i November blev nævnt, og en gentagelse vil være en god ide. 
God mad fra Bilka. Nøgle situationen ok i øjeblikket.

2. DM for Mix Par:
Jan har styr på det. Lis hjælper til med maden, med mindre Anette har lagt billet ind på 
dette. Vi kunne ikke huske det. Bente er backup.16-18 par

3. Sønderborg Lokal tv:
Har rettet henvendelse, og det blev besluttet at Søren går videre med det. Det kunne 
være fint, hvis de kom i forbindelse med vores fælles afslutning.

4. Strøm i Køkkenet
Frank har bemærket lidt overgang i systemet ved den ene vaskemaskine. Jan kiggede 
lidt på det, og kunne ikke se noget. Vi spørger Jan Dyhr eller Aase om installationen i 
sin tid.

5. Slotsturnering
For at lokke flere folk til, blev det besluttet at investere i en kendt TL. Lars Andersen 
eller Keld Thomsen blev foreslået.
Vi skal være flere med i Planlægningen, så Jørgen og Lise ikke står med det hele selv.

6. Champagneturneringen var en stor succes og har fået mange positive tilbagemeldinger. 
Eneste lille minus var dagen, der nok ikke bør være en lørdag. Satser på bedre 
annoncering næste år, så flere melder sig.

7. Elitesamarbejdet
Elitesamarbejdet har været en stor succes. 4 fredage har været afholdt med 16 par fra 
Sønderborg. Aabenraa, Haderslev og Kolding.
Deltagerne har selv betalt, og har været udvalgt efter placering i mandagsklubben, da 
denne regnes for vores stærkeste. Alle enige i, at det er en fair udvælgelsesmetode.

8. Evt
Samarbejdet med ældresagen ser ud til at være udskudt på ubestemt tid. Deres 
Generalforsamling gav efter sigende ikke opbakning til at de laver en ordning med os.
Klager: Der har især om onsdagen været en del klager over toiletforhold. Kommunen 
har givet en mundtlig lovning på, at der i dette finansår er afsat penge til at få gjort 
noget ved problemet.
Øl og vand bør ikke stå i garderoben da jakkerne hænger ned i de tomme flasker. Vi 
bør forsøge ikke at indkøbe så store mængder ad gangen.


