
Bestyrelsesmøde onsdag den 13/4-2016 hos Bente og Leif 
 
Tilstede: Bente, Leif, Frank, Tine B og Tine L 
 
Referant: Tine L 
 

1. Fastlæggelse af dagsorden 
2. Opfølgning fra sidste møde 
3. Meddelelser 
4. Turneringen 
5. Forbundets repræsentantskabs møde  
6. Klubmesterskab og fest 
7. Kommende sæson, kontrakt med hallen om træningsbaner osv. 
8. Regnskab 
9. Generalforsamling 2016 
10. Eventuelt 

1. 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. 
Der er ikke behov for yderligere opfølgning. 
 
3. 
KBU bliver opløst den 31/5 – 2016.... Der er oprettet en ny forening, som  skal administrere KBU 
formue. 
Der er kommet flere invitationer, bla Sporvejenes 50’s jubilæum’s stævne og Danish Masters 
50+ 
Opfordring til frivillige hjælpere ved ESBC 2016 
 
4. 
De fleste hold mangler kun 1 kamp...undtagen dameholdet som har flyttet flere kampe. 
 
5. 
 
 
Forbundets repræsentantskab møde som afholdes i Kolding den 21/5-2016, vi mangler en som 
kan repræsentere Triominos, kom FRISK. 
Materiale til mødet er ikke modtaget i skrivende stund. 
 
6. 
Klubmesterskab spilles den 16/4 kl 13 mødetid kl 12.30 i klubdragt. 
Vi har 8 baner vi er 17 spillere...vi har baner til kl 17.00, og mødes til festen kl 18.45 på 
restaurant Krabben i Vallensbæk. 
Tine B og Bjarne har invitere til kaffe med flødeskum på Mejsebo 33 2665 Vallensbæk Strand 
efterfølgende. 



 
 
7. 
Kontrakt til ny sæson bliver fornyet af Leif da han er stadig er formand på det tidspunkt 
kontrakten indgåes. 
Vi tegner kontrakt på 4 baner af 1 time og 2 baner af 2 timer, vi har stadig træningsfri den 2 
tirsdag i hver måned, desuden bestiller vi mødelokale til den  3 tirsdag i hver måned.. 
Sæson start tirsdag i uge 33 
 
8. 
Der er lovet et forløbeligt regnskab midt i maj, som kan danne grundlag for udarbejdelse af 
budget af andre end Bente for kommende sæson, endeligt  regnskab revideres af revisor (Aina) 
31/5. 
 
9. 
Generalforsamling afholdes tirsdag den 7/6-2016 kl 19.00 i kælderen hos Tine L...indkaldelse 
fremsendes senest 4 uger før. 
Bestyrelsen har inviteret Leif og Bente til at fremlægge beretning og regnskab. 
 
10. 
Vi glæder os til at se alle Triominos medlemmer til Klubmesterskab og klubfest på lørdag den 
16/4 - 2016 
 


