
Tipsmøde hos Simon d. 9. juni 2017 

 

Tilstede var Simon, Laursen, Lajf, Ronni, Johnny, Herbert og Michael (en del af tiden) 

 

Efter at den gode mad var indtaget, og regnen piskede ned udenfor, tog formanden ordet på vanlig myndig 

vis. 

 

Her i kort form de vigtigste ting der blev drøftet: 

 

• Fremover SKAL der rafles løgn som optakt til møderne. Værten fra sidste møde medbringer 

raflebægre og terninger. Gør han ikke det vanker der en bøde på 100-200 kr. 

 

• Foreløbig har 5 mand meldt fra til Musik i Havnsø. Det betyder, at formanden ligger inde med fem 

billetter, som han skal se at få solgt. Desuden har Ronni fire billetter som vi kan sælge til gavn for 

klubbens kasse. 

Lajf bemærkede, at han aldrig har set et så elendigt musikprogram som det i Havnsø. 

 

• Ronni var træt af at han ikke kunne komme af med de 642 kr. han skal skyde ind i klubkassen, og da 

han endnu aldrig har set kassereren har Ronni nu valgt at overføre beløbet til klubbens konto i 

Nordea. Det er nu sket. 

 

• Fremover er der helt frit odds. Man kan selv bestemme hvordan man vil forvalte de 300 kr. Dog skal 

det stadig være på fodbold, som afvikles samme weekend. 

 

• Hvis Danmarks landshold vinder kampen mod Kazakstan vil vi forsøge at købe billetter til kampen 

mod Polen, fredag d. 1. september i Parken. Men det bliver svært at få gode billetter, da billetsalget 

allerede er startet for en lille uges tid siden. Da jeg kiggede på billetsalget her i morges (10. juni) var 

det ikke muligt at få gode billetter midt for banen, og slet ikke 10 ved siden af hinanden. Kun bag 

målene er der pladser, og vi er vist blevet enige om, at vi ikke gider sidde bag et mål? 

 

• I øvrigt kan bemærkes, at formanden udskrev såvel formandsvalg som kasserervalg til næste møde. 

 

• Michael var som nævnt i indledningen til stede i nogen grad. Han brugte megen tid på at gå rundt 

og lede efter sin mobiltelefon, og hver gang han fandt den gik han ud og snakkede et kvartes tid. Til 

slut forsvandt han helt, ingen ved hvorhen og da vi andre sluttede mødet og kørte hjem var han 

stadig ikke fundet. 

 

• Næste møde er omkring uge 33, og skal afholdes hos Arne. Hvis det ikke bliver muligt overtager Lajf 

og bytter med Arne, som stadig er indlagt på sygehuset i Slagelse. 

 


