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Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen mandag 17 / 6 2013 
 
Dagsorden: 
 
1. Generalforsamlingen 2013 
 a. Konstituering 
 b. Fordeling af arbejdsopgaver 
 c. Godkendelse af referatet 
 
2. Siden sidst: 
 a. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

b. DBF & Distriktet 
 c. Har nogen vin til gode? Uddeles evt. ved sæsonstart 
 
3 Økonomi: 
 a. Status 
  b. Hvem skal belønnes for hvad? (ikke vinpoints) 
 
4 Næste sæson: 
 a. Indbydelser 
 b. Annonce 
 c. Tilmeldings metode (mail/hjemmeside) 
 d. Undervisning? 
 e. Første spilleaften? 
 
5 Turneringer: 
 a. Makkerpar 
 b.Hold med sideløbende makkerpar uden oprykningstvang? 
 c. Klubsølv? 
 d Jubilæumsarrangement? 
 e. Vinpoint fordeling. 
 f. Forhold omkring substitutter 
 
6 Undervisning: 
 a Begynderundervisning 
/ b Småkurser 
 
7 Åben for tilføjelser: 
 
8 Eventuelt herunder næste møde: 
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Referat af bestyrelsesmøde 17/6 2013 hos Hanne Knudsen. 
 
Til stede var Hanne Knudsen, Jens Lundberg, Gunna Steffensen, Birgitte Sørensen, Henning Mortensen, 
Lone Skov Jensen, Ole Svinth og Carl Erik Kristensen (suppleant). 
 
Dagsorden: 
 
1. Generalforsamlingen 2013 
 a. Konstituering 
Formand: Hanne Knudsen, Kasserer: Gunna Steffensen, næstformand Lone Skov Jensen, sekretær: Ole 
Svinth. 
 b. Fordeling af arbejdsopgaver 
Indkøbsansvarlig: Lone Skov Jensen. Turneringsansvarlig Jens Lundberg (Per Hansen). Klargøring på 
turneringsaften: Lone Skov Jensen, Birgitte Sørensen, Henning Mortensen. 
 
 c. Godkendelse af referatet 
Hanne fremsender referat til Flemming Larsen (dirigent) til godkendelse. 
 
2. Siden sidst: 
 a. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Godkendt. 

b. DBF & Distriktet 
Distriktet inviterer til undervisning 14/9 i Slagelse. Tilmelding fra 2/9 kl. 00.00. Max 80 deltagere. 
Underviser Mathias Brun. 
 c. Har nogen vin til gode? Uddeles evt. ved sæsonstart 
Der mangler udlevering af 8 flasker. Hanne udleverer dem ved sæsonstart. 
 
3 Økonomi: 
 a. Status 
Beholdning pr. d.d. ca. 12.000..- kr. 
  b. Hvem skal belønnes for hvad? (ikke vinpoints) 
Turneringsledere får 1 flaske ved sæsonafslutning. Kortblandere får 1 flaske, hvis der blandes mindst 6 
gange i sæsonen. Hjemmesidevedligehold m.m. med 2 flasker ved sæsonafslutning. IT assistent 1 flaske pr. 
sæson. Ved fratrædelse får afgåede bestyrelsesmedlemmer en gave svarende til en værdi af 50.- kr. pr. år i 
bestyrelsen. 
 
4 Næste sæson: 
 a. Indbydelser 
Jens fremsender indbydelse pr. E-mail til alle medlemmer fra foregående sæson. (Snail-mail til Otto og 
Anne Grete Jensen) 
 b. Annonce 
Hanne påtager sig dette (Jyderuposten). 
 c. Tilmeldings metode (mail/hjemmeside) 
Muligheder fremgår af den mail Jens fremsender til medlemmerne. 
 d. Undervisning? 
Hanne planlægger begynderundervisning med start 19/9. Sørger selv for annoncering. 
 e. Første spilleaften? 
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2/9 med start makkerpar. 
 
 
 
5 Turneringer: 
 a. Makkerpar 
Der spilles 6 gange i efteråret og 7 gange til foråret. 
 b.Hold med sideløbende makkerpar uden oprykningstvang? 
Vi forsøger at få så mange som mulig til at spille hold. Nærmere når tilmeldingerne er indgået. Den første 
holdaften instrueres i udregning ud regnskabet kl. 18.15- 18.45 (Gunna). 
 c. Klubsølv? 
Spilles 18/11 
 d Jubilæumsarrangement? 
Vi fejrer ikke dette ( 55 år). Formanden kan evt. nævne det på en klubaften. 
 e. Vinpoint fordeling. 
Vi fortsætter med 30 20 10. Klubmestre bliver det par i A-rækken, der i sæsonens forløb har opnået flest 
point.(Ikke som tidligere efter de sidste 4 runder.) 
 f. Forhold omkring substitutter 
Vi prøver at oprette en substitutliste på hjemmesiden efter kontakt med alle tidligere substitutter. Hanne 
tager kontakt til disse, for at bede dem hjælpe også i fremtiden. 
 
6 Undervisning: 
 a Begynderundervisning 
Se under punkt 4d. 
/ b Småkurser 
Gunna fortsætter med småkurser, såfremt deltagerantallet er mindst 8. Man skal tilmelde sig disse kurser. 
 
7 Åben for tilføjelser: 
i.a. 
 
8 Eventuelt herunder næste møde: 
Næste møde hos Hanne Knudsen lø 26/10 kl. 10.00. Mulighed for senere ændring. 
 
 

Referent: Ole 
 
 


