
Jyderup Bridgeklub
Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 31. maj 2011 kl. 18:00.

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

Dagsorden:

1. Generalforsamlingen.
a. Konstituering.

Ingen ændringer til fordelingen af opgaver, men Frank Holst kan KUN være 
suppleant da han både assisterer Gunna S. med regnskabet og fordi Lene H. 
er med i bestyrelsen.

b. Substitutter
Substitutter der har deltaget mere end seks gange i den forløbne sæson, 
inviteres med til generalforsamlingens spisning og kortspil.

c. Aftenens forløb.
Generalforsamlingen forløb meget godt med god stemning.
Vi skal dog sørge for, at der bestilles og leveres det korrekte antal 
smørrebrød, så vi ikke igen oplever, at enkelte personer ikke får hvad de har 
bestilt.
Bestyrelsen vil anrette smørrebrødet på tallerkner (efter bestillingslisten).

2. Siden sidst.
a. DBF.

i.a.b. ud over at Hanne vil rundsende ”Klubnyt” til bestyrelsen.

b. Distriktet.
Distriktet havde i år et underskud på ca. 10.000 Kr.
For at undgå tvivl for medlemmer, der spille i klubber i flere distrikter, så 
modtager de enkelte distrikter kontingent fra hver af de klubber man er 
medlem af (inden for det pågældende distrikt).
Kontingent til distriktet forbliver uændret.

3. IT.
a. Bridgemate/Bridgecentralen.

Bridgemate og Bridgecentralen har fungeret upåklageligt.
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Vi er nødt til at have en substitut for Jens, som også kan betjene Bridgemate 
og Bridgecentralen.
Hanne spørger i klubben om der er nogen, som er interesserede i at lære 
dette.
Hvis endnu en person skal betjene Bridgemate/Bridgecentralen bør denne 
person have ansvaret for enten hold- eller makkerpar turneringen, således 
kendskabet til betjeningen holdes ved lige.

b. Kortblandemaskinen.
Indsendt til reparation efter problemer, som opstod da SBK benyttede 
maskinen.
”Bridgebutikken” har ikke kunne finde fejl på maskinen, men har renset den 
og udskiftet de ”gummiben”, som den står på.

c. Hjemmesiden.
i.a.b.

4. Vedtægter.
a. i.a.b.

5. Økonomi.
a. i.a.b. (Gunna S. fraværende)

6. Næste sæson.
a. Indbydelser.

- Tilmeldingsblanket udsendes via e-mail og almindelig post.
- Kontingent, inkl. kaffe / te / klub kan betales over en eller flere 
gange efter aftale med formanden. Kontingent til forbund og distrikt kan 
ikke deles.

b. Annonce.
- Hanne sørger for annonce i Jyderup Posten og det nye Nordvest 
Nyt.

c. Tilmelding via mail/hjemmeside.
- Jens laver tilmeldingsformular på hjemmesiden.

d. Sæsonprogram.
- Lene H. laver folderen (sæsonprogram) og Jens lægger den på 
hjemmesiden.
- Turneringsstart mandag d. 29. august.
- Makkerparturnering spilles i ULIGE uger
- Holdturnering spilles i LIGE uger.
- Juleafslutning d. 6. december.
- Start efter nytår d. 9. januar 2012 med Holdturneringen.
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- ”Reservedag” eller enkeltmandsturnering (efter tilmelding) d. 13. 
februar 2012.
- Sølvpoint-turnering afholdes d. 2. april 2012 (med deltagelse efter 
tilmelding).

e. Andet.
  Hvor utrolig det end lyder, så lykkedes det Heidi at få Lene til at blive 
HELT STILLE i et kort øjeblik.  

7. Turneringer.
a. Makkerparturnering.

- Der tilstræbes 5 borde pr. række, maksimum 15 borde i alt.
- Hvis der er begyndere med i C-rækken, kan rundens sidste spil 
udelades.

b. Holdturnering.
- A-rækken; Monrad turnering med 6 hold tilstræbes.
- B og C-rækkerne tilpasses efter antal tilmeldte. ”Ole’s 5-bords 
holdturnering” kan eventuelt benyttes.

c. Andre turneringer
- TOP16 afholdes ikke.
- Sølvpoint-turnering afholdes d. 2. april 2012 (med deltagelse efter 
tilmelding).
- Enkeltmandsturnering forsøges afholdt d. 13. februar i vinterferien 
(med deltagelse efter tillmelding).

d. Tildeling af vinpoint.
- i.a.b.

8. Undervisning.
a. Begynderundervisning (Hanne).

- Hanne forsætter begynderundervisning.

b. De små kurser (Gunna).
Gunna tilrettelægger som vanligt undervisningen

c. Åbent Hus arrangement (Lones oplæg d. 24-09-2010)
Stilles i bero indtil antallet af medlemmer godtgør et arrangement.

c.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.

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

februar eller marts (efter vinterferien).
c.iv. Annoncering i dagblade og butikker.
c.v. Deltagelse UDEN tilmelding.
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9. Åben for tilføjelser.

- Lone deltager i klargøringen på spilleaftener.
- Heidi laver ”køreplan” for klargøring af spillelokalet.
- Per forbedre skitsen over spillelokalet.

10. Eventuelt.
a. Torsdagsklubben er nu blevet medlem af DBF.
b. Hvis behov opstår, kan JBK låne Torsdagsklubbens Bridgemates.

11. Næste møde.
d. 13. oktober 2011 kl. 19:15 hos Hanne.
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