
Jyderup Bridgeklub
Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 11. februar 2011 kl. 19:30.

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

Dagsorden:

1. Siden sidste bestyrelsesmøde.
a. DBF.

Se DBF Klubnyt og referatet fra DBF midvejsmøde (tidligere udsendt).

b. Distriktet.
Intet at bemærke.

c. Spørgeskemaundersøgelse.
Kun ca. 33% besvarelser fra medlemmerne.
Svarene fra spørgeskemaundersøgelsen lægges på hjemmesiden og der 
tilknyttes en blog til kommentarer.

d. Åbent Hus arrangement (Lones oplæg d. 24-09-2010)
UDSKYDES TIL NÆSTE MØDE.

d.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.

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

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

2. IT.
a. Bridgemate/Bridgecentralen.

Bridgemate B5 defekt. Kan ikke repareres, men Bridge forlaget har tilbudt at 
bytte maskinen.
Bridgeforlaget anbefaler at batterierne udtages når Bridgemate ikke benyttes 
i længere periode (ferier o.lign.)

b. Bridgemate/Bridgecentral kursus.
Jens deltog i kurset arrangeret af distriktet (Otto Rump).
Der blev givet mange gode tips om både Bridgemate og samspillet med 
Bridgecentralen.
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Meget godt kursus, men desværre for mange deltagere (30). Distriktet vil 
næste gang begrænse til et væsentlig mindre antal.
Se Jens’ kommentarer fra kurset (tidligere udsendt).

c. Hjemmesiden.
Stigende antal besøgende på hjemmesiden (se graf på hjemmesiden). 
Der oprettes en ”Makker portal”, hvor man kan søge/annoncerer efter en 
makker.

d. Kortblandemaskine.
Sendt til leverandøren for reparation. 

3. Vedtægter.
a. Klubregler skal præciseres.

a.i. Det skal præciseres at tilmelding fremover er for HELE året.
a.ii. Kaffe/te listen skal verificeres første klubaften efter tilmelding, således 

vi sikre os at alle får hvad de har betalt for.
a.iii. Forbundet er bedt om at komme med retningslinjer for 

holdregnskab/kampresultat.
Det bør efter bestyrelsens mening være de underskrevne 
resultatsedler der er afgørende.
Resultatsedler gemmes kun i indeværende sæson.

4. Økonomi.
a. Status.

Intet at bemærke (regnskab omdelt ved bestyrelsesmødet)

5. Turneringer.
a. Makkerparturnering.

A-rækken: 5 borde
B-rækken: 4-(5) borde
C-rækken: (3)-4 borde

b. Holdturnering.
For at undgå for stor styrkeforskel spilles der i den kommende sæson 
således:
A-rækken: 6-bords Monrad turnering, hvor stærkeste hold møder 

hinanden.
B (C)-rækken: evt. 4-bords rækken, hvor alle møder alle.

c. Enkeltmandsturnering.
Afvikles 1 gang årligt for alle medlemmer i 4-bordsrækker.

d. Andre turneringer
d.i. Sølvpoint turnering.
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Kan spilles med valgfri makker – også spillere der ikke er medlemmer 
af JBK – i styrkeopdelte rækker.

- Indbydelse laves af Heidi og sendes til Jens for print.
Deltagelse: Kr. 30,- pr. spiller
Kaffe/te: Kr. 10,- pr. spiller (valgfrit)
Starttidspunkt: Mandag d. 18. april kl. 19:00
Sidste frist: Mandag d. 11. april
Betaling: Via netbank eller kontant på dagen.
Turneringsansvarlig: Jens

e. Tildeling af vinpoint.
Intet at bemærke.

6. Undervisning.
a. Begynderundervisning (Hanne).

Nyt begynderhold er startet i januar med 12 deltagere.

b. De små kurser (Gunna).
Forsætter som hidtil.

c. Bridge-træning
c.i. Planlægning af ”Træningsdag” hvor der spilles med lagte kort med 

henblik på gennemgang af enkelte (enkle) systemer, spilles eventuelt 
med A-række spillere.

c.ii. Eventuelt genoptage mentorordningen, hvor en spiller (et par) 
gennemgår systemer/konventioner med et andet par.

7. Generalforsamling d. 11. april kl. 18:00
Ved generalforsamlingen inviteres ofte brugte substitutter med til spisning, som 
betales af JBK.
a. Per laver indbydelse og dagsorden. Sendes til Jens for distribution til alle 

medlemmer.
b. Hanne (Lene?) inviterer ofte brugte substitutter til spisning.
c. Dagsorden;

c.i. Hanne sender menuen til Per
c.ii. Hanne sender eventuelle indkommende forslag til Per.

c.iii. Se vedlagte udkast til dagsorden.

8. Næste sæson.
UDSKYDES TIL NÆSTE MØDE.

a. Turnering som sidste år med start d. 29. august.
b. Indbydelser.
c. Annonce.
d. Tilmelding via mail/hjemmeside.
e. Undervisning.
f. Andet.
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9. Eventuelt.

a. Ofte brugte substitutter inviteres med til spisning ved sæsonafslutninger (Jul 
og generalforsamling.

b. Ved runde fødselsdage sender Hanne (formanden) en e-mail med en 
fødselsdagshilsen.

10. Næste møde (spisemøde).
Fredag d. 6. maj kl. 18:00 hos Hanne.

1.
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