
Jyderup Bridgeklub
Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 28. januar 2012 kl. 14:00.

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

Dagsorden:

1. Mail til bestyrelsen.
Der er igen klaget over dårlig omgangstone i klubben.

a. Hanne og Birgitte tager problemet op med de implicerede.

2. Turneringer.
a. Da Jyderuphallen er lukket i uge 7 udskydes den planlagte 

enkeltmandsturnering til d. 7. maj, hvo der samtidigt afholdes Top 16.
b. Holdturnering.

b.i. Flere af de nye medlemmer har givet udtryk for, at de ikke ønsker at 
spille holdturnering.

b.ii. Det skal derfor overvejes om vi skal spille holdturnering med 6 hold i 
en række og en sideløbende makkerparturnering (4-5 borde)

c. Sølvpoint turnering afholdes 2. april 2012
c.i. Turneringen kræver tilmelding.

c.ii. Pris for deltagelse er 20 kr. + kaffe/te
d. Sæsonafslutning.

d.i. Turneringerne ved juleafslutning og generalforsamling spilles med 
håndgivne kort.

3. Vedtægter.
a. Protesttid efter en almindelig spilleaften bør kun være op til 24 timer.
b. Hanne undersøger DBF’s regler, så klubbens vedtægter ikke afviger fra 

DBF’s regelsæt.
c. Da dette er en vedtægtsændring kan det tidligst besluttes på 

generalforsamlingen.

4. Åbent Hus arrangement.
a. Annoncering i dagblad/ugeavis.

a.i. Hanne kontakter Nordvestnyt med henblik på annoncering i 
Nordvestnyt og Jyderupposten.

b. Opslag i butikker m.m.
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b.i. Per laver opslag.

c. Plancher til deltagerne.
c.i. Jens laminerer 20 plancher.

d. Assistance fra klubbens medlemmer.
d.i. Hanne opfordrer klubbens medlemmer til at deltage i Åbent Hus 

arrangementet.  Der er behov 12-16 medlemmer, så der er en 
”hjælper” til hver deltager.

d.ii. Per laver tilmeldingsliste.

e.  (Lones oplæg d. 24-09-2010)
e.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.

e.ii. Vi forsøger at planlægge et tilsvarende ”Åbent Hus” arrangement en 
søndag eftermiddag.

e.iii. Annoncering i dagblade og butikker.
e.iv. Deltagelse UDEN tilmelding.

5. Eventuelt.
a. Undervisning i oktober/november ved Christian Reinholdt og evt. Knut 

Blakset.
Per har talt med Christian Reinholdt; og Christian oplyste at;
- Prisen er 6.000 kr. per underviser.
- Christian fortalte om et tilsvarende (årligt) arrangement i september måned 
i Roskilde, hvor han underviste 60-70 kursister. Kurset blev udbudt af 
Roskilde-klubben for ca. 225 kr., som dækkede undervisning, kaffe ad 
libitum, formiddagskage og frokost buffet.
De annoncerede i januar og havde almindeligvis ”udsolgt” i løbet af 
marts/april.

Hvis vi ønsker 2 undervisere, skal vi kunne samle 60-70 kursister. Pris for 
deltagelse vil så være 250 kr. alene til dækning af undervisernes gebyr.
Endvidere skal vi finde lokale(r), hvor der er plads til begge undervisere. 
Omkostninger herfor skal lægges oven i prisen.
Den umiddelbare konklusion er; 
- Kun én underviser (Christian ?)
- Hanne undersøger mulighed for at benytte enten Jyderup Skole eller 

Rådhussalen til dette arrangement.
- Kurset bør annonceres i Bridge bladet.
- Evt. invitationer til klubber i nordvestsjælland

6. Næste møde.
Fredag d. 30. marts kl. 19:00 hos Hanne
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