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Jyderup Bridgeklub
Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 6. juni 2010 kl. 18:00.

Til stede: Hanne Knudsen Fraværende: Birgitte Sørensen
Lene Holst
Lone Skou
Jens Lundberg
Heidi Quist Nielsen
Per Quist Nielsen
Gunna Steffensen

Dagsorden:

1. Generalforsamlingen.
a. Konstituering.  

Konstitueringen blev foretaget umiddelbart efter generalforsamlingen.
i. Formand: Hanne Knudsen
ii. Næstformand: Lene Holst
iii. Kasserer: Gunna Steffensen
iv. Indkøber: Lone Skou
v. Turneringsansvarlig: Jens Lundberg
vi. Sekretær: Per Quist Nielsen
vii. - Heidi Quist Nielsen
viii. Suppleant: Birgitte Sørensen

b. Aftenens forløb.  
Bestyrelsen var enig om, at generalforsamlingen blev afholdt i en hyggelig 
atmosfære.
Se også referatet fra generalforsamlingen.

2. DBF.
a. Distriktets generalforsamling.  

Lene fremførte en klage til Distriktet, om den manglende mulighed for at 
afholde ”Top12”. Distriktet påtog sig at bringe spørgsmålet til DBF (Se også 
referatet fra DBF repræsentantskabsmøde d. 5. juni 2010).

Jens har skannet samtlige Distriktsblade siden første udgivelse. De ind- 
scannede blade er fremsendt til Distriktet, således de kan lægges ud på 
deres hjemmeside.
Jens har allerede lagt Distriktsbladene ud på JBK’s hjemmeside.

Kontingentet til Distrikt og Kreds ændres ikke, selv om der – som følge af 
den nye kontingentstruktur – vil være færre medlemmer.

b. DBF ang. personligt medlemskab (hvis vi har hørt noget).  
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Jyderup Bridgeklub
Forslaget til ændring af kontingentstrukturen blev vedtaget på 
Repræsentantskabsmødet d. 5. juni 2010.

3. Økonomi.
a. Status.  

Der er ca. 16.000 kr. på kontoen.
Gunna taler med Frank om hjælp til opstilling af budget for næste sæson.

4. IT.
a. Hjemmesiden.  

Jens har skannet samtlige Distriktsblade siden første udgivelse. De 
indskannede blade er lagt på klubbens hjemmeside.

b. Samarbejde om bridgemate.  
Torsdagsklubben forespørger om samarbejde med JBK om Bridgemate, 
således klubberne til sammen anskaffer 27-30 Bridgemates. 
Torsdagsklubben vil i første omgang indkøbe 6 nye Bridgemates og får 
adgang til at benytte JBK’s server og Bridgemates. Når Torsdagsklubben i 
løbet af den kommende sæson får flere penge i kassen indkøbes yderligere 
6-9 Bridgemates.
Betingelsen for, at JBK kan accepterer et sådan samarbejde er, at 
Torsdagsklubben er/bliver medlem af DBF. (Evt som en del af JBM – se pkt. 
8.a)

5. Næste sæson.
a. Indbydelser, som nu + rubrik til ønske om JBK som primærklub.  

Jens har lavet en opdateret tilmeldingsformular på hjemmesiden, som også 
kan udregne kontingent (inkl. betaling for kaffe/te).
Tilmeldingsblanket udsendes pr. e-mail omkring d. 20. juli 2010.

b. Foldere kun på nettet?  
Lene laver som sædvanlig folderen med spilledage og kontaktoplysninger. 
Folderen lægges på klubbens hjemmeside, så medlemmer selv kan printe 
den. Lene laver kopi til hallen samt Otto og Anne-Grethe Jensen.

c. Annonce.  
Hanne sørger for annoncering i Holbæk Amts Venstreblad, Jyderupposten 
samt By og Land.
Heidi finder kontaktinformation til By og Land.

6. Turneringer.
a. Top 16!  

Sæsonens Top16 var planlagt i.h.t. bestyrelsens beslutning på 
bestyrelsesmødet d. 25. maj 2009. 
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”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.”
Dette afstedkom en del debat, og det viste sig også, at være i strid med 
DBF-reglerne. Top16 for sæsonen 2009-10 blev derfor aflyst.
I begyndelsen af 2011 vil der forsøgsvis blive afholdt en 
Enkeltmandsturnering/Top16 på en almindelig klubaften, således hele 
klubben afvikler enkeltmandsturnering opdelt i (4-bords)rækker efter antallet 
af bronzepoints opnået i klubben.

b. Makkerparturnering.  
Afholdes som vanligt, dog med en spilleaften mindre, da der skal gøres plads 
til Enkeltmandsturnering.

c. Holdturnering.  
Afholdes som vanligt.

d. Sølvpointturnering?  
Afholdes mandag efter Palmesøndag d. 18. april 2011.
Medlemmer skal tilmelde sig denne turnering. og det vil være tilladt at spille 
med en makker der ikke er medlem af JBK. (Mindst en spiller i hvert par skal 
være medlem af JBK).

e. Turneringer til juleafslutning og generalforsamling  
Turneringen ved Juleafslutningen afholdes som enkeltmandsturnering i 
blandede rækker.
Turneringen ved generalforsamlingen afholdes som en parturnering inden for 
de sædvanlige rækker, men med makker fundet ved lodtrækning.

f. Kortblanding.  
Kortblanding for JBK og SBK i sæsonens første halvår foretages af Max 
Hansen, Mary Brevik Jensen, Bodil Juel og Hanne Knudsen.

7. Undervisning
a. Status.  
”De små kurser” genoptages af Gunna, der laver en emneliste/plan for første 
halvår. Kurserne afholdes ikke i andet halvår.

Hanne annoncerer for begynderundervisning med start d. 14. september 2010.

8. Åben for tilføjelser.
a. ”  Paraply klub  ”.  

Udsprunget af debatten omkring sæsonens Top16, blev indgåelse af en 
”paraply klub” diskuteret. Forslaget var, at Jyderup og Svinninge 
Bridgeklubber samledes i en ”paraply klub”, eventuelt sammen med 
Torsdagsklubben i Jyderup.

Side 3 af 4



1

Jyderup Bridgeklub
Forslaget skal undersøges nærmere med både Svinninge Bridgeklub og 
DBF, idet der fra DBF er udstukket retningslinjer for etablering af ”paraply 
klubber”.
Yderligere viden kan eventuelt indhentes fra Holbæk Bridgecenter, der er en 
tilsvarende sammenslutning af fem bridgeklubber.

b. Dødsfald.  
Hvis et af klubbens aktive medlemmer afgår ved døden sendes en 
bårebuket, under hensyntagen til pårørendes ønsker.

9. Eventuelt.
a. Bridgeborde.  

Bridgebordene er under reparation af Torsdagsklubben.

10.Næste møde.
Næste møde afholdes d. 24. september 2010 kl. 19:00 hos Hanne Knudsen.
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Jyderup Bridgeklub Bestyrelsen 6/2010

Fornavn Efternavn Adresse Mobil E-mail

Formand Hanne Knudsen 59 27 77 61

Indkøber Lone Skov Jensen Strandvejen 1 B, Hørby, 4300 Holbæk 59 46 13 96 24 42 09 75

Kasserer Gunna Steffensen 59 20 80 50

Næstformand Lene Holst Mosevænget 1,  4450 Jyderup 59 27 59 41 22 73 55 41

Sekretær Nielsen 59 47 21 01

Turneringsansvar Jens Lundberg 60 78 92 57

Nielsen 59 47 21 01 29 86 67 78

Suppleant Birgitte Sørensen Ringstedvej 2, 4440 Mørkøv 59 27 53 99 22 16 52 05 Fam.Sorensen@get2net.dk

Sidst opdateret 28-09-2010

Fast nr

Drosselvej 6,  4450 Jyderup kn_hanne@yahoo.dk

logkkornet@mail.dk

Slagelsevej 23,  4450 Jyderup gunna.steffensen@turbopost.dk

lehoje@mail.dk

Per Quist Regstrupparken 51, 4420 Regstrup quist.nielsen@ofir.dk

Slagelsevej 33,  4450 Jyderup jelu@bakara.dk

Heidi Quist Regstrupparken 51, 4420 Regstrup quist.nielsen@ofir.dk
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