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Jyderup Bridgeklub
Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 25. maj 2009 kl. 18:00 (Spisemøde).

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

Dagsorden:

1. Generalforsamlingen.
a. Konstituering;

Formand: Hanne Knudsen
Næstformand: Lene Holst
Kasser: Gunna Steffensen
Sekretær: Per Quist Nielsen

2. Siden sidst.
a. Nyt fra DBF og distriktet  .

Fra næste sæson vil DBF selv opgøre uddelte bronzepoint i klubberne og 
efterfølgende afregne disse med klubberne. Afregning vil blive foretaget 2 
gang årligt (nytår og sæsonafslutning)-
Distriktets generalforsamling:
- DBF forklarede, at man forsøger at fjerne DBF-kontingent ved 

medlemskab af flere klubber, således der betales fuldt kontingent for det 
’første’ medlemskab og ca. 50 kr. for hver efterfølgende medlemskab.

- Spisning i.f.m. distriksturneringer – spisning bør planlægges således, at 
der spises tidligere så spillere med diabetes kan tilgodeses. John 
Maagård forklarede, at det ikke er et problem ved makkerparturneringer. 
Holdturneringer kan give problemer, men man vil forsøge, at lægge en 
mindre spisepause ind så det passer tidsmæssigt. 

b. Hjemmesiden  .
Turneringen 2008/2009 flyttes til arkiv (på hjemmesiden).
Der er stadig god plads på web-serveren – vi har kun brugt ca. 300 Mb, af de 
3 Gb vi har til rådighed.
Bestyrelsesreferater lægges på hjemmesiden.

3. Økonomi.
a. Status  

Udskydes – Gunna var ikke til stede.
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b. Indkøb af kortblandemaskine  .

- Vi bør IKKE anskaffe en maskine, der ikke supporteres fra DBF (hvor kan 
vi få hjælp, hvis der opstår problemer).

- Vi bør bestille maskinen således at bestillingen kan ekspederes inden 
Vingsted-ugen (4-11. juli).

- Der skal bestilles 9 dusin kort.
- Hanne kontakter Svinninge Bridge Klub, således vi kan få accept inden 

maskinen bestilles.
- Blanding/lægning af kort foretages af klubberne på skift i en halv-sæson 

af gangen.
c. Telefonpenge.

Lene’s telefonpenge (indkaldelse af substitutter m.m.) hæves til 1000 kr.

4. Turneringer.
a. Top 16;

i. Årets resultat: 
Top16 blev vundet af Gitte Kristensen.

ii. Hvilke turneringer tæller til Top16.
Kun bronze-turneringer i sæsonen medregnes til Top16. Turnering 
afholdt ved klubbens generalforsamling medregnes ikke.

iii. Hvor langt skal vi ”gå ned”.
Der indkaldes kun substitutter ned til 20-pladsen. Hvis der ikke kan 
samles en Top16 inden for denne pulje, vil der i stedet blive afholdt en 
Top12.

b. Makkerparturnering.
- Laves som vanligt – og i forhold til antallet af medlemmer.
- I den kommende sæson spiller C-rækken også 27 spil.
- Tiden skal holdes. Spørg Carl-Erik om han vil sørger for uret.

c. Holdturnering.
- Laves som vanligt – og i forhold til antallet af medlemmer.
- Der oprettes mindst to rækker.

d. Andre turneringer (jul, generalforsamling, sølvpoint).
- Sølvpoint-turnering fastholdes i uge 7.
- Til generalforsamling afholdes makkerpar-turnering, hvor makker trækkes 

indenfor rækkerne.
- Til juleafslutning afholdes enkeltmandsturnering.

e. Arbejdsopgaver på turneringsaftener.
Bridgemate: Jens. Johnny og Majbrit spørges efter nytår, om de vil sættes 

ind i Bridgemate.
Opstilling: Heidi, Per og Hans-Henning. Anni spørges.

f. Bridgeregler.
Vi bør snarest muligt få en kopi af det nye regelsæt (indkøb eller download).

g. Appeludvalg.
Appeludvalget består af: Kirsten Klæbel

Susanne Post
Preben Jakobsen
Ole Svinth
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(sub. Lene Holst)

5. Næste sæson.
a. Indbydelse + tilmelding via Mail/hjemmeside.

- Indbydelse laves af Lene og Jens.
- Indbydelser udsendes ultimo juni 2009.
- Sæsonstart: 31/8-2009 (efter nytår: 4/1-2010).
- Lene tager sig af fremstilling af spilleplan (folder).

b. Annoncer + Undervisning.
- Hanne sørger for annoncering for tilmelding og undervisning.
- Heidi får annoncen med i Holbæk Sygehus’ personaleblad.
- Per fremstiller et A4-opslag på baggrund af annonce.

c. ”De små kurser”?
- Afventer tilbagemelding fra Gunna.

d. Etc.
- Eventuel etablering af mentor-ordning.

6. Åben for tilføjelser.
Intet at bemærke.

7. Eventuelt.
Intet at bemærke.

8. Næste møde.
Tirsdag d. 10. november 2009 kl. 19:00 hos Hanne.
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