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Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 14. maj 2012 kl. 18:00. 
Spisemøde med super dejlig mad lavet af Lone. 
 
Til stede: Hanne Knudsen Fraværende: Birgitte Sørensen 
 Lene Holst   
 Jens Lundberg 

Heidi Quist Nielsen 
Lone Skou 

 Gunna Steffensen 
 Johnny Madsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Generalforsamlingen. 
a. Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver. 

 
Formand: Hanne Knudsen, Kaffe/te ved substitutter. 
Næstformand: Lene Holst, substitutter og bronzepoint. 
Sekretær: Heidi Quist Nielsen, opdækning ulige uger. 
Turneringer/It: Jens Lundberg, bridgemate. 
Kasser: Gunna Steffensen, opkrævning. 
Medlem: Johnny Madsen. 
Medlem: Lone Skou, indkøb, opdækning lige uger. 
Substitut: Birgitte Sørensen. 
Oprydning af alle. Klubbens medlemmer bør inddrages i opdækning af 
borde. 
Arne Jacobsen og Henning Mortensen vil være behjælpelig med renovering 
af gamle bridgeborde. Hanne K. vil høre endeligt. 

 
b. Aftenens forløb. 

Generalforsamlingen forløb meget godt med god stemning. 
 
 

2. Siden sidst. 
a. DBF. 

Repræsentantskabsmøde intet referat. 
Kontingentstigning ca. 10,- kr. pr. primærmedlem. 
Information vedr. klubsølv uge 47. 
 

b. Distriktet. 
Deltagelse af Ole Svinth og Hanne Knudsen. 

                      
c. Sølvpointturnering 2. april. 

Afholdt i en god stemning. 
d. Vin til gode. 
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Hanne har skrevet op hvem der mangler. Vin deles ud ved sæsonstart. Fra 
næste sæson vil flasker der ikke afhentes tilfalde klubben. 
 
 
 

3. IT. 
a. Bridgemate/Bridgecentralen. 

Bridgemate og Bridgecentralen har fungeret upåklageligt. 
Vi er nødt til at have en substitut for Jens, som også kan betjene Bridgemate 
og Bridgecentralen. Johnny M. påtager sig denne opgave. 
 
 

b. Kortblandemaskinen. 
i.a.b. 
 

c. Hjemmesiden. 
Gammelt materiale er scannet ind bl.a. regnskaber og turneringer. Jens 
efterlyser gamle regnskaber og bestyrelsesmøder fra perioden 1997-2006. 

 
 

4. Vedtægter. 
a. Nye klubregler vedtaget på generalforsamlingen vedr. protest tid. 

 
 

5. Økonomi. 
a. Kassebeholdning ca. 20000,- kr. Gunna S. undersøger og vi kan købe nye 

bridgeborde. 
b. Hvem skal belønnes for hvad:  

1 fl. vin pr. 50 vinpoint til jul og sæsonafslutning. 
Rækkevindere ved sæsonafslutning. 
2 fl. vin til klubvindere. 
Turneringsledere 1 fl. Vin ved afslutning. 
Kortlæggere 1 fl. efter 3 x blanding. 
Substitutter får mad ved sæsonafslutning hvis de har afløst mindst x 6. 
Specielle tjenester f. eks. Ved it-problemer. 
Udtrædelse af bestyrelsen: svarende til 50,- kr. pr. år i bestyrelsen. 
Top 16: 2 fl. til nr. 1.      1 fl. til nr. 2 + 3 + 13 
Enkeltmandsturnering: 2 bords 1fl. + 1fl.          3 bords     1fl  +  1fl.   +   1 fl.  

 
 

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. 
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b. Annonce. 

- Hanne sørger for annonce i Jyderup Posten og det nye Nordvest Nyt. 
- Johnny vi sætte opslag op rundt om i byen. 

 
c. Tilmelding via mail/hjemmeside. 

- Jens laver tilmeldingsformular på hjemmesiden. 
 

d. Undervisning. (Se senere) 
 

e. Andet. 
Start mandag d. 3/9-2012 Hold (lige uger) 

 
 

7. Turneringer. 
a. Makkerparturnering. 

- Stillingtagen til turnering efter tilmelding. Ved 12 borde eller under kun 2 
rækker. 

 
b. Holdturnering. 

- 28 spil. ( nye regnskabsark indkøbes) En sideløbende makkerpar uden 
tvungen oprykning.  

 
c. Andre turneringer 

- Klubsølv spilles i uge 47. Alle klubbens medlemmer tilbydes deltagelse. 
Ingen vingaver eller vinpoint. 

 
d. Tildeling af vinpoint. 

- i.a.b. 
 
 

8. Undervisning. 
a. Begynderundervisning (Hanne). 

- Hanne forsætter begynderundervisning. Start tirsd. 18/9-12. 12 gange 
ved min. 8 tilmeldte. 

 
b. De små kurser (Gunna). 

Gunna tilrettelægger som vanligt undervisningen. Gunna annoncerer dette 
på første holdaften. 

 
 
 
 

9. Åben for tilføjelser.  
- Turneringer lægges på hjemmesiden vær opmærksomme. Jens L. sender 

”opslagstavlen” på mail. Dette skal frameldes hvis det ikke ønskes. 
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- Jens vil gå på opdagelse på facebook for at ”lure” om det er et redskab vi skal 
bruge for at øge kendskabet til klubben og forbedre kommunikationen 
medlemmerne imellem. 

 
 

10. Eventuelt.  
a. Johnny efterlyser visioner og målsætning for klubben. Dette tages op på 

næste møde. 
b. Punkt også til næste møde: Åbenthus arrangement. 

 
 
 

11. Næste møde.  
d. 15. oktober 2012 kl. 19:00 hos Hanne. 

 
 
 


