
Jyderup Bridgeklub

Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 18. september 2008.

Dagsorden:

1. Siden sidst.
- TOP 16 blev vundet af Lene Holst.

2. Bridgemate.
- Bridgemate er nu indkøbt sammen med 1 bærbar PC samt en printer.
- Det er stadig klubbens intention at anskaffe en kortblandemaskine, så snart 

klubbens økonomi tillader det.
- Jens udveksler erfaringer med Per Østergaard (Svinninge Bridgeklub).
- De fejl vi har set indtil nu, har primært været forkerte indtastninger.
- Butler-beregning ved holdkamp bibeholdes, så spil-resultater kan ses efter 

kampen.
- Holdresultater føres også manuelt, men sedlerne overdrages til Jens efter 

kampen. Herved for Jens mulighed for at korrigerer resultaterne.
- Vi skal have uddannet flere medlemmer i brug af Bridgemate og Bridge 

Centralen.

3. Økonomi.
- Kassebeholdning er: 16.614,23 kr.

(efter alle kontingent betalinger og afgift til DBF er betalt)
- Kommende store udgifter er:

o Vinpræmier: ca. 3.500,- kr.
o Bronzepoint: ca.    900,- kr. (ca. 15,- kr. pr. medlem)
o Lokaleleje: 2.800,- kr.
o Juleafslutning: ?,- kr.
o Jubilæum: ?,- kr.

- Vi kan IKKE opnå tilskud fra Holbæk kommune.
- Indsamling af penge til anskaffelse af kortblandemaskine og nye kort kan måske 

foregå som ”barometer-indsamling” (se også pkt. 3 Jubilæum).

4. Turneringsudvalg.
a. Makkerpar. 

- Ingen problemer med afvikling af A-rækken.
- B-rækken mangler pt. et par, og afvikles derfor som en 4-bordsrække. 

Resultater omregnes til 5-bordsrække (middel 108), så et nyt par evt. kan 
træde ind i rækken.

- C-rækken fungerer fint efter ændring til 21 spil fra 28 spil.
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- Jens har lavet en liste over de substitutter der har deltaget på hver 

spilleaften. Substitutter skal tilføjes på denne liste, så Jens kan ajourføre 
resultatlister.

- Næste års sæson startes med ”Slange” turnering over 3 aftener, hvor 
rækkerne afgøres.

b. Hold.
- Det er altid N/S ved laveste bordnummer, der sidder ved samme bord 

under hele holdkampen.
c. Sølvpoint turnering. 

- Spilles i uge 7, 2009.
- Hans-Henning planlægger turneringen.
- Tages op på bestyrelsesmøde i begyndelsen af januar 2009.

d. Materialer.
- JBK har indgået aftale med Torsdagsklubben om brug af borde, 

meldekasser m.m., således behovet for opbevaring i hallen mindskes.
Hallen ønsker ikke, at begge klubber har alt deres udstyr stående til 
opbevaring.

- Heidi laver mærkater til opmærkning af bridgeborde (15 stk.) og 
meldekasser (60 stk.).

- Hans-Henning, Heidi og Per rydder op i borde og meldekasser snarest 
muligt. (se også pkt. 10 Eventuelt, Ventilation i spillelokale)

- Jens har lavet skitser over bordopstilling til Hold og Makkerpar.

5. Jubilæum.
- JBK har modtaget en jubilæumsgave fra DBF (10 sæt meldekort).

Hanne sender et takkekort til DBF.
- Alle klubbens medlemmer med partner indbydes til klubbens jubilæum.
- Planen for jubilæumsdagen er:

o 13:30-17:00 Bridge
o 18:00- Spisning

Forret: kold torskeanretning (30,- kr.)
Hovedret: vildsvin (70,- kr.)
Dessert: Pære bel Helene (25,- kr.)

- Menuen bestilles fra A lá Carte, Jyderup.
- Priser (udgift pr. person):

o Servering + kaffe: 45,- kr.
o ½fl. Vin: 45,- kr.
o Menu: 125,- kr.
o Præmier + bronze point: 25,- kr.

- Priser (indtægt pr. person):
o Bridge 25,- kr.
o Spisning: 225,- kr.

- Præmier til bridgeturnering; 
o 4x bridgebøger á 50,- kr.
o Præmier til rækkevinder (bridgebøger), spurt (vin) og sidst (chokolade).
o Gunna sørger for indkøb af præmierne.
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- Tilmelding

o Gunna laver tilmeldingsliste og invitationer.
o Invitationen skal indeholde ”Klubbens ønskeseddel”, som er ”Tilskud til 

anskaffelse af kortblandemaskine.
- Hanne laver bordplan for middagen.

6. Juleafslutning.
- Start kl. 18:30.
- Pris: 35,- kr. pr. næse.
- Menu: Gløgg + æbleskiver + bridgeblanding.
- Der afholdes en blandet enkeltmandsturnering
- Præmier fra restlageret af vin.
- Indbydelse laves af Heidi og Per. Skal opsættes mandag d. 17/11.
- Uddeling af vinpræmier fra efterårssæsonen.

7. Indbydelser til div. arrangementer.
- Indbydelser fra andre klubber, distriktet m.fl. sendes til Jens, så de også kan 

lægges på hjemmesiden.

8. Åben for tilføjelser.
a. Undervisning efter jul?

Hanne starter begynderundervisning efter Jul/Nytår, hvis hold på 8 deltagere 
kan skaffes.
Hanne sørger også for annoncering.

b. De små kurser?
Intet at bemærke.

9. Oprydning på spilleaftener (lukke hallen).
- Flere SKAL deltage i oprydning på spilleaftenerne.
- NORD skal efter sidste runde, sørge for at spillebordet bliver ryddet – dvs. 

meldekasser, kortmapper og plancher lægges på plads.
- JBK lukker Jyderuphallen på spilleaftener. Det er derfor MEGET VIGTIGT, at vi 

sørger for følgende:
o Aflåse skab med Bridgemate og materialer i undervisningslokale.
o Slukke lys i alle lokaler vi har benyttet.
o Lukke vinduer.
o Aflåse lokaler vi har benyttet.
o Aflåse yderdøre når vi forlader hallen.

10.Eventuelt.
- Klubbens medlemmer har spurgt til ventilation i spillelokalet, idet der hurtigt 

bliver varmt og ’indelukket’ på spilleaftener.
Ifølge Svend, virker ventilationen ikke, men vi må gerne åbne foldedørende ind 
til nabolokalet.
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Såfremt vi får tilladelse opsættes borde til C-rækken i nabolokalet, for at 
forbedre indeklimaet.

11.Næste møde.
- Endnu ikke fastsat.
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