
Jyderup Bridgeklub 

Side 1 af 3 1 

 
Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 15. oktober 2012 kl. 19:00. 
 
Til stede:  Hanne Knudsen                                        Fraværende: Birgitte Sørensen 
                 Lene Holst                                                                      Heidi Quist Nielsen 
                 Lone Skou 
                 Jens Lundberg 
                 Gunna Steffensen 
                 Johnny Madsen 
 
Referatet for sidste møde 14.maj blev læst op og godkendt med en enkelt rettelse. 
 
Dagsorden: 
 

1. Siden sidst. 
a. DBF. 

DM i Vingsted, Per, Heidi, Anne Grete og Preben deltog. Sidstnævnte 
klarede sig godt i A rækken.       

b. Distriktet. 
Indbydelser til de sædvanlige turneringer. Kvalifikation til DM, men det må 
være frivilligt for parrene om der senere deltages i DM. Johnny mente, der 
var for mange pauser i distriktets turneringer, hvilket kan afholde nogen for 
deltagelse. Jens og Per deltog i distriktets turneringsleder kursusdag i 
september med godt udbytte. 

c. Klubben. 
Nye (gamle) kort uden stregkoder medbringes til en mandag til almindelig 
uddeling. Det bør dog  ikke være sådan at enkelte tager hele partiet med 
hjem.  

 
2. IT. 

a. Bridgemate/Bridgecentralen. 
Johnny vil gerne oplæres i at betjene bridgemate og bridgecentral. Aftalt at 
Jens instruerer nogle mandage ½ time før turneringsstart og ligeledes ved 
turneringsafslutningen.  

b. Hjemmesiden. 
Ingen bemærkninger, bortset fra Face Book siden, som blev oprettet maj 
2012 fortsætter. Selv om medlemmerne ikke benytter den så meget er det 
vigtigt at nye medlemmer kan søge oplysninger om klubben også ad den vej. 

c. Kortblandemaskinen. 
Hver hjælper blander 3 gange, så rutinen opnås. Mangler stadig enkelte 
hjælpere, men ud fra de foreløbige tilmeldinger skulle kortblandingerne 
kunne klares. Der har været problemer med fjedre og justeringer, hvilket 
Arne Larsen har hjulpet os med. Hvis den skulle drille yderligere vil vi 
foranledige at den bliver sendt til hoved reparatøren.  

 
3. Vedtægter. 

a. Klubregler, udeblivelser. 
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Om udeblivelser. Hanne vil undersøge om § i holdturneringen med 18-0 med 
et holds udeblivelser, hvilket måske ikke er helt rimelig.  

 
4. Økonomi. 

a. Status 
Kassebeholdning er pt. kr. 63.095. Efter betaling af DBf kontingent vil der 
være ca. kr. 40.000 tilbage. Aftalt at Gunna undersøger og sætter køb af 5-6 
bridgeborde i gang, men det skal være kvalitetsborde vi vil have.  

 
5. Turneringer. 

a. Makkerparturnering. 
2 x 6 borde, hvor turneringen afvikles udmærket. Dog manglede nogle 
bordplancher, der var blevet væk, men er nu erstattet af nye. 

b. Holdturnering. 
6 bords Monradturnering. Det ideelle var alle mod alle turnering, men dette 
kan desværre ikke arrangeres med de turneringsaftener, der er til rådighed. 

c. Klubsølv. 
For spillere udenfor klubben er prisen kr. 30 + evt. kaffe/te. Mindst en af 
spillerne skal dog være medlem af JBK. Tilmeldingsliste (udfærdiges af 
Jens) vil være ophængt i klubben fra den 22.oktober med sidste frist 
12.november. Mitchell turnering med NS med de svageste par og ØV med 
de stærkeste.  

d. Tildeling af præmier og vinpoint. 
Holdturneringen: Vinpræmier til nr. 1 og 4 samt i den sideløbende makkerpar 
vinpræmie til par nr. 1 og 2. I makkerpar turneringen bliver vinpoints udvidet, 
så 4.plads også giver points. 35-25-15-10. Ved deling skal der rundes opad 
til hele ti eller fem. 

 
6. Undervisning. 

a. Begynderundervisning (Hanne). 
12 på undervisningshold. Begyndere opfordres til at deltage efter jul i 
klubben makkerparturnering. Ved et bord ekstra oprettes 7 bords B række. 

b. De små kurser (Gunna). 
6 deltagere skiftevis med Gunna og Ole. Fortsætter i hele sæsonen. 

 
7. Juleafslutning.  

a. Start 18.00 el. 18.30. 
Aftalt start kl. 18.30 

b. Bestyrelsesmøde ½ time tidligere. 
Bestyrelsen møder kl. 18.00. 

c. Enkeltmandsturnering over hele salen. 
Tilmelding fra medio november med frist 3.december med ophæng i 
klubbens lokaler.  Ved 40 tilmeldinger 5 rækker (8) med 21 spil. Ved 36 
tilmeldinger 3 rækker (12) med 22 spil. EDB givne kort. Enten 2 eller 3 læg.  

d. Præmier 
Gunna køber 6 bridgeting som præmier. 

e. Fortæring. 
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Tilmeldingen udfærdiges af Jens. Gløgg, æbleskiver og guf. Pris som sidste 
år kr. 35. 
 

8. Appelkomite. 
Bestyrelsen besluttede at udvide appelkomitéen med 4 medlemmer: Per Quist 
Nielsen, Lene Holst, Lone Skou samt Jens Lundberg. I forvejen er Ole Svinth, 
Preben Jakobsen, Susanne Post og Kirsten Klæbel valgt. Der bør vælges en 
formand til styring og som har 2 stemmer ved stemmelighed. 
 

9. Åben for tilføjelser. 
Åbent hus arrangement bør gentages sidst i februar 2013. Det skal aftales hvem 
der gør hvad. Tovholder er Hanne Knudsen. Der skal annonceres i Jyderup Posten 
og sættes plakater op i byens forretninger. Dette job ville Johnny Madsen gerne 
tage sig af. På selve dagen med åbent hus er der behov for ligeså mange hjælpere 
som gæster. Da det er en gentagelse af sidste års arrangement foreligger diverse 
blanketter og oplæg, som kan genbruges. 
Hanne berettede om lynkurser, 4 gang i vinter med fleksibelt 8 deltagere fra 
gymnastikholdet. Et symbolsk deltagergebyr på kr. 100 opkræves. 
Johnny efterlyste klubbens visioner. Der blev nævnt sommerbridge, flere spilledage, 
nye lokaler og sammenlægning med byens anden store bridgeklub. Bestyrelsen 
står ikke i vejen for en sådan sammenlægning. For at komme videre uden de 
nuværende lokale begrænsninger er der behov for at klubben finder andre lokaler, 
der er egnede til bridge. Hver især må holde ører og øjne åbne for muligheder, men 
det skal være i umiddelbar nærhed af Jyderup. Enten i byen eller lidt udenfor. 
 

10. Eventuelt.  
Orientering af ankesagen, der pt. ikke er afsluttet.  

 
11. Næste møde.  

I uge 7, mandag den 11.februar 2013 kl. 19.00 hos Hanne Knudsen. 
 
 


