
Jyderup Bridgeklub 

 1 

 
Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 30. marts 2012 kl. 19:00. 
 
Til stede: Hanne Knudsen Fraværende: ingen  
 Jens Lundberg 

Heidi Quist Nielsen 
Per Quist Nielsen 
Birgitte Sørensen 
Lone Skou 
Gunna Steffensen 
Lene Holst 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Siden sidst. 
a. DBF. 

i. i.a.b 
b. Distriktet. 

i. Distriktets generalforsamling afholdes i Slagelse d. 9. maj. 
c. Åbent hus d. 19. februar 2012. 

i. Enighed om at det var et meget godt arrangement. 
ii. 4 af de 8 deltagere ønskede at deltage i kursus, men desværre 

afholdes der ikke kursus for mindre end 8 deltagere. 
iii. Nyt åbent hus arrangement skal afholdes således eventuelle 

deltagere kan deltage ved kursusstart i oktober (eller januar). 
 

2. IT. 
a. Bridgemate/Bridgecentralen. 

i. Begge fungerer stadig flot. 
ii. Bridgemate opdateret 3 gange inden for den seneste måned. 
iii. Et par flasker til Otto Rump for megen god hjælp med 

Bridgecentralen. Hanne overbringer ved distriktets generalforsamling. 
iv. Bridge PCen opgraderet med 2GB RAM. 

b. Hjemmesiden. 
i. Jens har konstateret mange besøg til Ole Svint’s Bridge artikler 

(Dagens spil). 
 
 

3. Økonomi. 
a. Gunna undersøger, hvorfor vi 2 gange har fået opkrævning for bronzepoint 

Forår 2011. 
b. Vi skal have en bedre optælling af kaffe/te drikkerne, således der ikke opstår 

misforståelse os og halmedarbejderne imellem. 
c. Ved start af næste sæson giver Hanne hallen besked om, hvor mange der 

skal have kaffe/te på klubaftenerne. 
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4. Indkomne punkter. 
a. (Gunna) 

Forslag om at etablere en klubmedlemsmailgruppe (langt ord) så 
medlemmerne kan modtage nyhedsbreve, meddelelser fra forbundet, 
invitationer til turneringer, beskeder fra bestyrelsen etc.etc. via mail. 

i. Der eksisterer allerede en sådan mailgruppe. 
ii. Fra næste sæson oprettes ny mailguppe – ”Nyheder” – til brug for 

udsendelse af bl.a. turneringsinvitationer til medlemmerne. 
b. Klubregler; 24 timers protesttid. 

i. Bestyrelsens beslutning om at der kun opretholdes protesttid i 24 
timer efter en klubaften, skal betages i klubreglerne. 
Denne beslutning gælder KUN for klubbens løbende turneringer. 
Der er ingen protesttid ved klubbens hyggeturneringer (juleafslutning 
og generalforsamling). 
- Pkt.6 i klubreglerne. 

c. Enkeltdagskursus ved Christian Reinholdt (eller tilsvarende). 
i. Når/hvis vi afholder et sådan kursus kan Rådhussalen lånes (lejes?) 

Hanne har adressen. 
 
 

5. Turneringer. 
a. Top 16. 

i. Fra næste sæson genoptages Top 16 med afholdelse på en 
klubaften, med samtidig afvikling af en enkeltmandsturnering for alle 
klubbens medlemmer. 

b. Makkerparturnering. 
i. i.a.b. 

c. Holdturnering. 
i. Idet flere af klubbens medlemmer har givet udtryk for, at de ikke 

ønsker at deltage i holdturneringer, undersøges mulighederne for at 
afvikleholdturnering i én række med en sideløbende parturnering. 

d. Andre turneringer. 
i. Sølvpoint turnering afholdes d. 2. april med hhv. en 5- og en 4-bords 

række. 
ii. Startgebyr samt betaling af kaffe/te opkræves af Gunna. 
iii. Præmie til vinder af begge rækker. 

e. Tildeling af vinpoint. 
i. i.a.b. 

 
 

6. Generalforsamling d. 26. april kl. 18:00 
a. Indbydelse. 

i. Laves af Per. 
ii. Lene udsender indbydelse til relevante substitutter. 
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b. Valg. 
i. Bestyrelsesmedlemmer; Alle undtagen Per er villig til genvalg. 

c. Spisning. 
i. Enten buffet til 75 Kr eller smørebrød til 25 kr pr stk. 
ii. Senest tilmelding til spisning d. 23. april 2012. 

d. Etc. 
i. Ændring af klubregler skal medtages på dagsorden. (se pkt. 4.c 

ovenfor) 
ii. Valg af dirigent; Vi spørger Flemming. 
iii. Kontingent; Ingen ændringer, med mindre der kommer en stigning fra 

enten forbund eller distrikt. 
 
 

7. Næste sæson. 
Udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

a. Indbydelser. 
b. Annonce. 
c. Tilmelding via mail/hjemmeside. 
d. Undervisning. 
e. Andet. 

 
 

8. Eventuelt.  
a. Torsdagsklubben har indkaldt til generalforsamling, hvor den forventer at 

vedtage at indkøbe 13 nye bridgeborde til eget brug . 
b. Heidi gennemgår og reviderer vores meldekasser. 

 
 

9. Næste møde.  
Spisemøde afholdes onsdag d. 23. maj kl. 19:00 hos Hanne. 

admin
Gul seddel
Næste møde blev udskudt til torsdag den 14.juni 2012 hos Hanne


