
Jyderup Bridgeklub
Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 26. februar 2009.

Til stede: Hanne Knudsen Fraværende: Per Quist Nielsen
Gunna Steffensen
Lene Holst
Hans-Henning Nielsen
Susanne Freese
Jens Lundberg
Heidi Quist Nielsen

Dagsorden:

1. Siden sidst.
a. Jubilæum  

Til jubilæet havde vi en god aften og afholdt en fin bridgeturnering. 
Juleafslutningen var godt besøgt og vi havde en rigtig hyggelig turnering.

b. Sølvpoint turnering  
Sølvturneringen i uge 7 var et godt arrangement hvor tilmeldingen var fin 
med 40 pers. 5 x 2 borde.

c. Hjemmesiden  
Hjemmesiden er godt besøgt. Vi vil på en klubaften oplyse hvilke 
informationer der kan fås på siden. Jens vil sørge for at lave at arkiv, så 
gamle resultater stadig kan hentes frem.

2. Økonomi.
a. Kortblandemaskine  

Vedr. kortblandemaskinen vil Svinninge bridgeklub tage det op på deres 
generalforsamling, de er positive m.h.t. at købe den. Pris: Kr. 23600,00.
Jyderups andel : Kr. 11800,00. Hanne taler med Åge Schwartz om hans 
bidrag.

b. Kontingent i næste sæson  
Kontingent opkrævning udspecificeres på kviteringerne.
Kontingent 2009/2010:
Første ½ år: Makker Kr. 130,00 Hold Kr. 110,00 Forbundet Kr. 235,00
Andet ½ år: Makker Kr. 130,00 Hold Kr. 110,00 Forbundet Kr.     0,00

Regnskab 2008 balancerer nogenlunde, der har været stor post til bridgemate. 
2009 balancerer.

3. Turneringsudvalg.
a. Bridgemate  

Bridgemate fungerer fint. Vi vil gerne have B-5 tilbage fra Svinninge.

Side 1 af 3



Jyderup Bridgeklub
Maskinerne bliver udlånt til Knabstrup bridgeklub d. 7/3-09

b. Makkerpar  
Der er et problem med at der bliver hold pause på forskellige tider. Måske 
skulle man overveje at lave om på rækkerne, med 5 borde i A- og B rækken 
og 3 borde i C-rækken.

c. Hold  
C- rækken holder pause efter 4 runde, så alle holder pause samtidig. 
Fungerer fint.

d. Top 16  
Top 16 hos Hanne. Program med bridgemate.

4. Vedtægter (ændringer m.m.).
a. Oprettelse af appeludvalg  

Hanne vil endvidere undersøge om der er mulighed for at lave et 
appeludvalg.

b. Etik  
Oplæg:  Nogle spiller efter reglerne, andre hyggespiller. Medlemmerne skal  
gøres opmærksomme på at vi spiller efter reglerne. Der er i Vipperød  
bridgeklub lavet et sæt etiske og praktiske regler. Hanne vil spørge Ole, om  
han vil gennemlæse disse, og være med til at udfærdige et sæt regler til  
Jyderup bridgeklub, som derefter lægges ud på hjemmesiden.

c. Evt. vedtægtsændringer  
Ændringsforslag til Vedtægterne drøftes og kommer til afstemning på næste 
generalforsamling.

5. Generalforsamling.
a. Per Quist Nielsen laver dagsorden.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg:

i. Jens Lundberg, Modtager genvalg
ii. Hans-Henning Nielsen, Modtager genvalg
iii. Heidi Quist Nielsen, Modtager genvalg
iv. Susanne Freese, Modtager genvalg
v. Peter Jarløv (revisor), Modtager genvalg
vi. Bo Sørensen (revisorsuppleant). Modtager genvalg

6. Næste sæson.
a. Indbydelse  

Lene laver indbydelser og folder. Sammen med tilmeldingerne bliver lavet 
tilmelding til Kaffe/Te. Dette kan betales over netbank eller til kasseren. Ved 
substitut betales af spilleren og Lene spørger ved afbud om de er tilmeld 
kaffe/te ordning.

b. Annoncer  
Hanne sørger for annoncer.

c. Undervisning  
Undervisning fra sæsonstart ved min. 8 pers. Mere ved næste møde.
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d. ”De små kurser”?  

De små kurser tilbydes indtil jul efter samme koncept som tidligere.
e. Etc.  

Intet at bemærke.

7. Eventuelt.
På generalforsamlingen vil vi opfordre nogle til at bruge ca. 1 time om ugen til at 
blande kort, når vi får kortblandemaskinen. Hanne vil gerne være med fra start. 
Planen er at Svinninge har den ½ år og Jyderup har den ½ år.

8. Næste møde.
Spisemøde hos Hanne d. 25/5-09 kl. 18:00
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