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Til bestyrelsen for Jyderup Bridgeklub,
Det er lidt ærgerligt at I ikke har fået det hele med i jeres nye vedtægter, men I mangler desværre 
punktet om hvordan bestyrelsen tegner og hæfter for klubben.  I øvrigt beskytter denne paragraf også 
bestyrelsen i økonomiske anliggender.
 
Jeg foreslår derfor en vedtægtsændring som følger:
§ 11 Tegning og hæftelse.

Klubben tegnes af formanden.  Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000,- eller ved 
låneoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som 
påhviler klubben.

 
Indførelsen af denne (eller lignende) paragraf er et krav for at DBf kan godkende jeres vedtægter. Den 
resterende del af vedtægterne er OK.
På repræsentantsskabsmødet den 13. juni 2009 udtrykte repræsentanterne et stærkt ønske om at få 
afsluttet vedtægtsprojektet inden udgangen af år 2009.  Dette for at fjerne enhver risiko for at DBf og/eller 
klubberne under DBf bliver pålagt at betale skat, moms og/eller at kommunerne fjerner eventuelle 
ydelser (gratis spillelokaler, tilskud m.v.)
Som I kan se, er det vigtigt at jeres vedtægter bliver bragt på plads så hurtigt som muligt, helst gennem 
en ekstraordinær generalforsamling.
Venligst hold mig underrettet om den videre udvikling.

Med venlig hilsen
Thomas Würtz, projektkoordinator
Vedtægtsprojektet 

Jyderup Bridgeklub
Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 8. november 2009 kl. 14:00.

Dagsorden:

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

1. Siden sidst.
Mesterpoint-blanketter bedes overdraget til Lene Holst inden jul. Blanketterne skal 
sendes til DBF inden årsskiftet, hvor deres gyldighed ophører.

2. Vedtægter.
a. Vedtægtsændringer fra DBF  .

JBK har d. 3. september 2009 modtaget nedenstående anbefaling til 
ændring af vedtægterne fra DBF. Bestyrelsen anbefaler at ændringen 
medtages i klubbens vedtægter med øvre grænse for økonomiske 
dispositioner på kr. 5000.
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b. Ekstraordinær generalforsamling - Dato  .

Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling d. 30. november 2009 
kl. 18:40 med ovenstående som eneste punkt på dagsordenen.
Punktet kan kun vedtages hvis forslaget opnår flertal på mindst 2/3-dele af 
de afgivne stemmer.
Klubbens medlemmer indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling 
hurtigst muligt.

3. Økonomi.
a. Status  .

Kontingent for sidste halvår 2009 er betalt.
Kassebeholdning ca. kr. 18.000, men der mangler afregning af kaffe/te (ca. 
kr. 2.000), opstilling af borde (ca. kr. 2.000) og vinpræmier (ca. kr. 3.000).

b. Kontingent  .
Kontingent for første halvår 2010 betales enten via internettet eller direkte til 
Gunna Steffensen (inden midten af januar).

4. Turneringer.
a. Top 16   – intet at bemærke (iab).

b. Makkerparturnering   – iab.

c. Holdturnering   – iab.

d. Sølvpoint  .
Sølvpointturnering kan IKKE afholdes i uge 7-2010 idet hallen har lukket.
I stedet afholdes turneringen d. 29. marts 2010 – i påskeugen. Denne 
turnering benyttes også til at teste indtastning i Bridgemate af første udspil.

e. Arbejdsopgaver på turneringsaftener   – iab.

5. Kortblandemaskine, Bridgemate og Hjemmeside.
a. Kortblandemaskine  .

Maskinen er repareret af Bridgeforlaget og fungerer nu igen. Fejlen var en 
løstsiddende fjeder. Løsningsmetode videregivet til klubben (Jens Lundberg).

b. Program  .
JBK fastholder nuværende opsætning – standard – af kortblandemaskine.

c. Samarbejde med Svinninge BK  .
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For at få erfaring med kortblandemaskinen bør Svinninge BK deltage i de 
sidste 3 omgange kortblanding. Hanne Knudsen kontakter Preben Jakobsen 
om dette.

d. Erfaringer  .
Det er meget vigtigt, at ulige spil er RØDE og lige spil er BLÅ, således man 
kan kontrollere kortlægningen.

e. Bridgemate  .
En Bridgemate (C4) er defekt. I.flg. Bridgeforlaget skyldes defekten en 
programfejl. Bridgeforlaget foreslår at klubben selv installerer programmet 
igen på den defekte Bridgemate. Geninstallation foretages af Jens Lundberg.
Klubben skal dog være opmærksom på, at der skal være konsistens mellem 
programversionerne på hhv. Bridgecentralen, Bridgemate server og 
Bridgemate.
Der er stadig garanti på Bridgemate.
Indtastning af udspil i Bridgemate skal først testes (ved Sølvpointturnering i 
marts 2010) og evt. godkendes på generalforsamling inden det aktiveres.

f. Hjemmeside  .
Hjemmesiden er stadig OK. Diskplads på webserveren mere end 
tilstrækkeligt.
Der er oprettet 2 distributionslister til fremsendelse af E-mail;
- medlemmer@jyderupbridge.dk  , til samtlige klubbens medlemmer (der har 

en E-mail adresse).
- bestyrelsen@jyderupbridge.dk  , til bestyrelsen.
Der er oprettet en ”Opslagstavle”, hvor alle klubbens medlemmer kan 
opdatere.
Invitationer til turneringer m.v. vil blive opsat på ”Opslagstavlen”.

6. Undervisning.
Hvordan får vi begynderne med i forårets turnering?
I første sektion får begynderne deres eget bord til gennemførelse af makkerpar 
turnering, evt. med lagte kort (f.eks. TOPS)
Efter første sektion sluses begynderne eventuelt ind i C-rækken.

7. Juleafslutning d. 7/12 – 2009.
Afholdes som tidligere år med servering af Gløg og æbleskiver samt uddeling af 
vinpræmier. Hanne Knudsen aftaler med hallen.
Der afholdes enkeltmandsturnering i blandede rækker. Der vil blive uddelt 
bogpræmier til vinderne af hver række.
Indbydelse + tilmelding via Mail/hjemmeside. Der opsættes tilmeldingsliste i hallen.
Bestyrelsen møder kl. 18:30.

8. Åben for tilføjelser.
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Rygning ved bestyrelsesmøder afgøres af værten.

9. Eventuelt.
Iab.

10.Næste møde.
D. 23. februar 2010 kl. 19:00 hos Hanne Knudsen.
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