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Jyderup Bridgeklub
Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 24. september 2010 kl. 19:30.

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

Dagsorden:

1. Siden sidste bestyrelsesmøde.
a. Klubben.

i. Bridgebordene repareret af Torsdagsklubben.
ii. Hanne har afhentet 3 bridgeborde samt ”pladerne” på Jyderup skole.
iii. Der har tilsyneladende været utilfredshed med turneringernes 

afvikling. Desværre har klubbens bestyrelse ikke kendskab til årsagen 
bag utilfredsheden.
For at undersøge årsagen bag denne utilfredshed udarbejdes et 
spørgeskema, som fremsendes til klubbens medlemmer.
Inden afviklingen af turneringerne ændres, ønsker bestyrelsen at vide 
hvad medlemmernes ønsker er!

b. Distriktet / DBF
i. Efter distriktets generalforsamling, hvor spørgsmålet om antal 

deltagere til TOP16/TOP12 blev bragt op, har John Maagaard spurgt 
DBF repræsentantskab om der kan afholdes TOP12 i stedet for 
TOP16. John fik afslag – der skal ifølge repræsentantskabet være 
mindst 16 spillere.

2. Økonomi.
a. Status; 

i. Regnskab/budget er OK. Vi får ca. 6.000 kr. i overskud ved sæsonens 
afslutning.

ii. Der indlægges en opsparing til vedligeholdelse af BridgeMate o.lign.
b. Kontingent – Primær klub contra Klub.

i. For at undgå alt for mange ”forkerte” medlemskaber, sender Lene en 
opdateret liste over klubbens medlemmer og deres klubtilhørsforhold 
til DBF. 
Herefter afventer vi DBF’s opdatering af medlemslisten, som Lene 
reviderer endnu en gang.
I bridgecentralen får vi oplyst; 53 medlemmer. Primære 45 og 8 klub.
Efter tilmeldingen (via kupon) burde det være 43 primære og 10 klub.
Intet kan rettes før d. 15. oktober.

c. Betaling for opstilling af borde ændres fra halvårligt til månedligt.
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3. IT.

a. Bridge Centralen;
i. I anledning af vi har fået internetadgang i Hallen, er fjernklubben på 

vores bærbare bridge PC blevet ændret til hovedklub.
Klubben bør takke halbestyrelsen for at vi kan benytte deres trådløse 
netværk.

ii. Kun Jens og Lene må opdatere hovedklubben. Andre med adgang 
MÅ IKKE opdaterer, da det kan give inkonsistens i databasen.

iii. Jens opdaterer kun turneringerne.
iv. Lene opdaterer kun medlemsinformationer og mesterpoint.
v. (JL) Et perspektiv er også, at jeg faktisk ikke behøver at have den 

bærbare PC og server med hjem længere! Jeg kan i stedet klargøre 
næste turnering på min stationære med bridgecentralen.

vi. Som supplement er der installeret også en "kursusklub" på den 
bærbare, så hvis internetforbindelsen svigter, kan vi hurtigt etablere 
turneringen her og stadig anvende bridgemate. Ganske vist skal 
server data overføres til det rigtige program, når Jens kommer hjem. 
Jens har allerede klargjort standard turneringer til makkerpar og 
holdturnering (uden par og hold navne).

b. Hjemmesiden.
i. Jens skal have et nyt værktøj til opdatering og redigering af 

hjemmesiden. Han undersøger selv priser og tilgængelighed.
c. Printer.

i. Da printeren skal ikke længere benyttes i klubben overtager Jens den.

4. Turneringer.
a. Top 16.

i. Intet at bemærke.
b. Makkerparturnering.

i. Der ændres IKKE ved turneringsafviklingen (antallet af borde i hver 
række).

ii. I makkerpar har nogle spillere meget svært ved at nå spillene. I A-
rækken synes 25 min at være rigelig.
I bridgemate trykkes (IS), men turneringsansvarlig (Jens) skal have 
besked om at sætte middelscore op i bridgecentral, inden resultaterne 
opdateres, eller bliver det ukorrekt.
Jens klargør en håndseddel ved pc, hvor bordet skriver: række X og 
spil X ikke spillet på grund af tid.

c. Holdturnering. 
i. Intet at bemærke.

d. Sølvpointturnering.
i. Intet at bemærke.

e. Turneringer til juleafslutning og generalforsamling.
i. Intet at bemærke.

5. Undervisning

Side 2 af 3



1

Jyderup Bridgeklub
a. Der vil ikke være begynderundervising i denne sæson, men Hanne vil 

forsøge at starte et nyt hold i januar 2011. Betingelsen er at der er mindst 8 
deltagere.

b. Nye medlemmer.
i. I sidste sæson afholdte Tuse Næs Bridgeklub med succes et ”Åbent 

Hus” arrangement for potentielle nye medlemmer. Klubben havde 
fremstillet en lille planche med grundreglerne, så deltagere uden 
kendskab til Bridge også kunne prøve at spille.

ii. Lone sender en kopi af planchen til Hanne.
iii. Vi forsøger at planlægge et tilsvarende ”Åbent Hus” arrangement en 

søndag formiddag i februar eller marts (efter vinterferien).
iv. Annoncering i dagblade og butikker.
v. Deltagelse UDEN tilmelding.

c. De små kurser.
i. Er nu i gang med 6-10 deltagere til undervisning.
ii. Er pt. i gang med Stayman og overførsler.
iii. Desværre kan undervisningslokalet IKKE bookes.

6. Juleafslutning.
a. Som i 2009.
b. Start tid kl. 18:30
c. Bestyrelsen møder kl. 18:00.
d. Præmierne er endnu ikke besluttet.

i. Vi benytter den vin vi allerede har til Vin-point præmierne.
ii. Der indføres præmier til vinderne af alle tre rækker.
iii. Præmier til Juleafslutningsturneringen bliver DBF’s små hæfter. Der 

skal bestilles 6 hæfter.
iv. I holdturneringen gives der præmier efter 2 runder, men kun til 

vinderholdet.
 
7. Åben for tilføjelser.

a. Vi bliver tilsyneladende ikke berørt af eventuelle besparelser i Jyeruphallen.
b. Det fungerer fint med opstilling af borde.
c. Per laver en skitse over bordopstillingen.

8. Eventuelt.
a. Bridgebutikken har i denne sæson tilbud på meldekasser. Et sæt med 4 

meldekasser OG meldekort koster kun 140 kr.

9. Næste møde.
Fredag d. 11. februar 2011 kl. 19:30 hos Hanne
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