Referat bestyrelsesmøde i LBC 2012 d. 16. juni 2020
1. Hvad er der sket siden sidste møde 11. februar 2020
- Der har været forsøgt afholdt sommerfest i juni, men aflyst grundet få tilmeldinger. Vi prøver
igen i oktober.
2. Referat af repræsentantskabsmøde i Købe Bowlingcenter
- Henning orienterede om afholdt møde, hvor varsles prisstigninger under kampe, træning,
træningskort og evt. yderligere grundt Coronanedlukning. Derudover afregnes timer for baneleje
i juli 2020 efter åbning samt juni 2021. Begge måneder afregnes med reduktion i hallens gæld til
klubben.
3. Træning juli
- Medlemmer tilbydes træning i juli til 50 kr. pr. gang
4. Repræsentantskabsmøde d. 8. august i Fredericia
- Kristian og Lena deltager
5. Træningstrøjer i ny situation
- Nye træningstrøjer udskydes til 2021
6. Revideret budget
- Med reduktion af tilskud til trøjer og og sociale arrangementer, ender vi i 2020 ud med et mindre
underskud. Ovenstående tiltag fra hallen nødvendiggør prisstigning fra 2021.
7. Status sommerfest
- Vi prøver at finde en dato i Holmebækhuse efter sæsonafslutning 2019/20 og start 2020/21
8. Ansøgning Køge Kommune 2021
- Vi gentager ansøgning for 2020 og håber der bla. Kan blive til tilskud til spilletrøjer
9. Skrivelse med spørgsmål til hallen
- Bestyrelsen for LBC 2012 sender mail til DSI Køge Bowlingcenter omhandlende uddybning af
punkter vedr. økonomi fremkommet under repræsentantskabsmødet
10. Orientering til medlemmer.
- Der udarbejdes brev til medlemmer vedr. prisstigninger i hallen og konsekvenser for
medlemmerne.
11. Ønske om øgning af medlemmer hallens bestyrelse iflg. vedtægter.
- Vi fremsætter næste år forslag om øget antal medlemmer i bestyrelsen af Køge Bowlingcenter,
således at alle DSI medlemmer er repræsenteret.
12. Bestyrelsens opgaver (opfølgning fra sidst).
- Oplæg godkendt
13. Hjemmeside
- Hjemmesiden har været nede grundt manglende modtagelse af regning. Der arbejdes på en
løsning, så det ikke sker fremover.
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