
EVALUERINGS MØDE I DARTUDVALGET 28 MAJ 2018 

 

DAGSORDEN. 
 

 

            

1. Formanden byder velkommen 

2. Firmaidræt Open 

3. Den løbende turnering 2017/2018 

4. Den løbende turnering 2018/2019 

5. Stævner 2017/2018 

6. Stævner 2018/2019 

7. Præmier 

8. Vagtordning. 

9. Kurser 

10. Fremtid for dartudvalg / dartafdelingen 

11. Regnskab/budget 

12. Eventuelt, planlægning af hyggeaften/dag/weekend  

 

Deltagere: Anne, Ulla, Johnny, Jørgen og Bjarne 

 

 

Referent: Bjarne Madsen 

 

1 Formanden byder velkommen til et fuldtalligt udvalg. 

2 4 dartspillere fra HF deltager i Århus. Det er 4 mere end de sidste par gange hvor 

 der har været dart på programmet. Til info deltager 11 af vores dartspiller i Århus, 

hvor de spiller petanque og golf. (resultat fra dart: Claus Albrechtsen nr. 3 i A-

rækken, Tommy Rasmussen nr. 1 i B-rækken, Dan Olesen og Jesper Callesen nr. 5 – 8 

i B-rækken) 

3 Double MK er afviklet til alles tilfredshed, så der inviteres til det samme igen. 

Ganske få kampe blev ikke spillet og måtte afgøres ved skrivebordet, desværre ikke til 

alles tilfredshed, men vi følger bare reglerne, og må endnu en gang opfordre vores 

spillere til at få afviklet kampene i tide. 

4 Der inviteres til double MK og single MK som sidste sæson. Start den 2/10-2018 og 

4/10-2018 

5 Julestævne 17/12-2017, 18 deltagere. HilOpen 10/2-2018 deltagerrekord med 72 

herrer og 7 Damer. Mix3 18/3-2018 med 4 hold. Alle 3 stævner var vellykkede som 

sædvanlig, og gentages til næste år. 

Afslutning 21/4-2018 med 26 deltagere, stor succes. 

6 Julestævne 16/12-2018, HilOpen 9/2-2019, Mix3 17/3-2019. Afslutning 4/5-2019 

7 Der er blevet afsat et større beløb i forhold til sidste år hvilket har gjort det nemmere 

at finde præmier. Stor tilfredshed fra præmietagerne. 

8 Fungerer fint og forsætter i næste sæson. 

9 Ingen aktuelle kurser/ønsker p.t. 

10 Størrelsen på udvalget er OK og fungerer tilfredsstillende. 

11 Enkelte rettelser til regnskabet som justeres sammen med kasseren. 

12 Den manglende øl/vand maskine blev debatteret, vi vil overveje om vi kan lave vores 

”egen” lille butik til næste sæson. 

 Weekend 26. – 28. oktober i Dronningmølle. 

 

     Referent: Bjarne Madsen 


