
Jyderup Bridgeklub
Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 17. oktober 2011 kl. 19:00.

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

Dagsorden:

1. Siden sidst.
a. DBF.

a.i. I.a.b.

b. Distriktet.
b.i. I.a.b.

c. Klubben.
- Ved dette års DM deltog følgende par fra klubben:
Damepar: Anne Grete Svare – Susanne Post
Mixpar: Lone Skov Jensen – makker

Heidi Quist Nielsen – Per Quist Nielsen
Åben par: Heidi Quist Nielsen – Per Quist Nielsen
- Der skal revideres i klubbens materialer;
= Meldekortene skal revideres og evt. udskiftes.
= Defekte borde skal frasorteres. Gunna undersøger om det er muligt at 
skaffe billige borde hos DBF og/eller Bridgebutikken (5 stk á 500 kr.) 
Birgitte og Hanne undersøger om klubben har yderligere brugbare borde.
= ”Gamle” kort foræres bort ved juleafslutningen.

2. IT.
a. Bridgemate/Bridgecentralen.

- Hvad gør vi med betjening af Bridgecentralen? Vi bør have mindst 
én mere – ud over Jens – som kan betjene dette system.
- Se vedhæftede fil.

b. Hjemmesiden.
- Mindeord gemmes kun på hjemmesiden i ”Indeværende sæson 
plus endnu ½ sæson”.
- Ole Svinth har tilbudt at lave artikler om ”Ugens spil”, når der på 
en klubaften optræder interessante spil.
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c. Kortblandemaskine.

- Kortblanding fungerer godt med nuværende ordning, især efter at 
der er fremstillet en detaljeret betjeningsvejledning.

3. Vedtægter.
a. I.a.b.

4. Økonomi.
a. Gunna gennemgik klubbens økonomi. Der er pt. et forventet overskud for 

indeværende sæson på ca. 13.600 Kr.

Anslåede udgifter sæsonen 2011-2012               
Bordopstilling 4.400 Kr.
Kontingent JBK 17.000 Kr.
Kaffe/Te – hallen 18.000 Kr.
Bronzepoint 2.000 Kr.
EDB 1.200 Kr.
Reparationer 1.000 Kr.
Administration 2.800 Kr.

          Præmier                                       5.000 Kr.        
Udgifter i alt: 51.400 Kr.

Indestående bank: 65.000 Kr.

5. Turneringer.
a. Makkerparturnering.

- For at undgå for megen uro i forbindelse med kaffepausen, 
forsøger vi at holde denne pause efter 12 spil uanset række. Pausen vil 
være 15 minutter. 
- Før kaffepausen vil der være rygepause vil være efter 2 runder (6 
eller 8 spil). Efter kaffepausen er der valgfri rygepause efter 9 (8) spil.

b. Holdturnering.
- I.a.b.

c. Andre turneringer
c.i. Enkeltmandsturnering d. 13. februar.

Deltagelse af ALLE klubbens medlemmer med mindre skriftlig afbud 
er modtaget af Lene. Deltagelse koster ikke noget.

c.ii. Sølvpoint turnering d. 2. april.
Deltages kun ved tilmelding.
Startgebyr: 30 Kr. pr. spiller + evt. kaffe/te, der går til ungdomsarbejdet 
i DBF.
Jens klargør turneringen og aftaler afvikling med DBF.
Klubben giver præmierne.
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d. Top 16.

d.i. Skal vi forsat udelade Top 16?
Spørgsmålet tages op på bestyrelsesmøde inden næste sæson.

e. Tildeling af vinpoint.
Lone indkøber vinpræmier.

6. Undervisning.
a. Begynderundervisning (Hanne).

- For tiden ingen undervisning.
- Undervisningshold startes kun ved mindst 8 deltagere.

b. De små kurser (Gunna).
- Det er for tiden ikke mange deltagere, normalt kun Tina og Søren.

c. Undervisningsdag.
- Vi undersøger muligheden for at arrangere undervisingsdag med 
Christian Reinholt og Knut Blakset.
- Program som dette års undervisningsdag i Næsteved Bridgeklub 
(vedhæftet).
- Undervisningsdagen forsøges afholdt en søndag i 
oktober/november 2012.
- Klubberne i Nordvestsjælland indbydes.
- Per kontakter Christian Reinholdt og undersøger mulighederne, 
pris, afbestillingsfrist, m.m.

7. Juleafslutning.
a. Afholdes d. 5. december kl. 18:30

b. Bestyrelsen møder kl. 18:00.

c. Enkeltmandsturnering i tilfældige rækker.
Jens laver turneringen.

d. Heidi laver indbydelse/opslag.
Hænges op i klubben senest d. 7. november.
Tilmelding senest d. 28. november.

e. Præmier.
Gunna indkøber 6 præmier; 3x førstepræmier (DBF hæfter) og 3x 
andenpræmier (”bridgeting” som sidste år).

8. Åbent Hus arrangement.
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a. (Lones oplæg d. 24-09-2010)

a.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.

a.ii. Vi planlægger et tilsvarende ”Åbent Hus” arrangement til søndag d. 
19. februar 2012 kl. 14:00 til kl. ca. 17:00.
Klubben giver kaffe og kage.

a.iii. Arrangementet kræver deltagelse af en stor del af klubbens spillere.
Hver af de fremmødte får tildelt en ”ugle”, som hjælper med 
forståelsen af meldesystem og spil.

a.iv. Annoncering i Jyderupposten på Nordvest Nyt i uge 6
Hanne laver annoncen.
Per laver opslag til opsætning i butikker. Ophænge i uge 6 og 7.

a.v. Deltagelse UDEN tilmelding.
a.vi. Ole og Hanne redigerer ”begynder planchen”, som sendes til Jens for 

laminering. Vi skal formentlig bruge 15-20 plancher.
a.vii. Hanne tilbyder begynderundervisning i perioden frem til næste sæson 

(? marts-maj og august ?).

9. Åben for tilføjelser.
a. I.a.b.

10. Eventuelt.
a. I.a.b.

11. Næste møde.
a. Lørdag d. 28. januar 2012 kl. 14:00 hos Hanne.
b. Eneste punkt på dagsordenen er planlægning af Åbent Hus arrangementet.
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