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Jyderup Bridgeklub
Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 23. februar 2010 kl. 19:00.

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

Dagsorden:

1. Siden sidst.
a. DBF.

i. Intet at bemærke.
b. Distriktet.

i. I den igangværende sæson er der indbudt til de vanlige turneringer; 
DM for begyndere og klubmestre, samt en ny holdturnering for 
seniorhold.

ii. Jens undersøger mulighed for at få scannet tidligere udgivelser af 
Distrikstbladet, og få disse lagt ud på internettet (distriktets 
hjemmeside?).

c. Jyderup hallens generalforsamling.
i. JBK deltog ikke i dette møde.

2. IT.
a. Bridgemate/Bridgecentralen.

I forbindelse med ændret teknik på bridgecentral og organisation, 
redegørelse for de ændringer, der allerede er sket, samt nye muligheder for 
at opdatere turneringer mv. allerede på spillestedet.
Otto Rump, vor superbruger, har således fået vort system til at køre en hel 
del bedre her over middag, men der er stadig plads til forbedringer.

i. Jens opdaterer forsat turneringer.
ii. Lene opdaterer forsat mesterpoint og medlemsinfo.
iii. Der må IKKE opdateres samtidigt på Bridgecentralen af flere 

personer.
iv. Vi har fået en ny Bridgemate i stedet for den defekte, som har været til 

reparation.
b. Hjemmesiden.

i. Det blev diskuteret om vores billedgalleri skulle opdateres med navne, 
hændelser etc.  Spørgsmål fremlægges eventuelt på 
generalforsamlingen.

3. Vedtægter.
a. Ekstraordinær generalforsamling – vi skal have skrevet referat.
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i. Per skriver referat fra den ekstraordinære generalforsamling, og 

fremsender det til bestyrelsen.

4. Økonomi.
a. Gunna fremlagde det foreløbige regnskab, som ”løber rundt”.
b. Torsdagsklubben har tilbudt at reparere de defekte bridgeborde. 

Omkostningerne forventes at blive ca. 300 kr. pr. bord, som deles ligeligt 
mellem de to klubber. Det blev vedtaget at sætte reparationsarbejdet i gang.

c. Kontingentforhøjelse til driftsomkostninger blev foreslået.
15 kr. pr. turnering

  eller 25 kr. for begge turneringer.
Beløbet opsamles på en ”driftskonto”, så vi har penge til bridgemate, 
kortblander, borde m.m.

5. Turneringer.
a. Top 16.

i. Intet at bemærke.
b. Makkerparturnering. 

i. Intet at bemærke.
c. Holdturnering. 

i. Intet at bemærke.
d. Andre turneringer

i. Sølvpoint turnering mandag INDEN påske?
1. Hans Henning planlægger turneringen.
2. Per laver opslag/indbydelse til turneringen.
3. Betaling for sølvturneringen vil være 30 kr. + evt. kaffe.

ii. Næste år; skal vi afholde ”Spil med på Landsholdet” på en klubaften, 
eller skal det forsøges planlagt til en torsdag?

e. Udskiftning af meldekort.
i. Da vi har en hel del meget slidte meldekort, er der behov for 

udskiftning af disse.
ii. Omkostningerne til udskiftningen deles med Torsdagsklubben.

f. Tildeling af vinpoint.
Et underpunkt til makkerparturnering er ændret tildeling af vinpoints (ny 
procedure, når vi har substitutter). 

i. Substitutter får nu vinpoint som alle andre.

6. Generalforsamling d. 26. april kl. 18:00
a. Indbydelse.

i. Indbydelse med dagsorden laves af Per, når de sidste oplysninger er 
indhentet.

b. Valg.
i. Hanne, Gunna, Lene og Per er på valg.

c. Spisning.
i. Hanne indhenter tilbud og priser fra hallen.
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d. Etc.

i. Hans Henning køber som vanligt vinpræmierne inden 
generalforsamlingen.

ii. Der afholdes makkerparturnering. Parrene sammensættes ved 
lodtrækning inden for rækkerne. 

7. Næste sæson.
a. Indbydelser.

i. Laves af Lene og Jens.
ii. Indbydelsen kan evt. også indeholde indbydelse til klubbens 

sølvpoint-turnering.
b. Annonce.

i. Hanne sørger for annonce i lokalbladet.
c. Tilmelding via mail/hjemmeside.

i. Ganske som sidste sæson.
d. Undervisning.

i. Hanne tilbyder igen begynderundervisning – denne gang efter den 
nye lærebog ”Nordisk Bridge Standard”.

e. Andet.

8. Eventuelt.
a. Intet at bemærke.

9. Næste møde.
a. Fredag d. 11. juni kl. 18:00 til spisning hos Hanne.
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