
Jyderup Bridgeklub 
 
 
 

Side 1 af 2 

 
Referat fra bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen mandag 10 / 2 2014 kl. 18.00. 
 
Tilstede var Hanne, Jens, Birgitte, Henning, Gunna, Lone, og Ole. Afbud fra Carl Erik. 
Dagsorden: 
 

SPISEMØDE ! 
 
1. Siden sidst: 
 a. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Dørklodsfunktionen fungerer rimeligt, men medlemmerne skal gøres opmærksom på problemet 
med denne funktion på de næste møder. 
b. Nyt fra DBF & Distriktet?  
Tak fra DBF for svar på spørgeskema om frivillige. 

 
 
2 Økonomi: 
 a. Status 
 Alt under kontrol. Gamle bridgeborde sælges for 200.- pr. stk. 
 
 
3 Turneringer: 
 a. Makkerpar/hold i klubben. Hvordan går det? 

Forespørgsel om op og nedrykning i makkerparturneringen. Bestyrelsen fastholder, at 
propositionerne er uændrede og ikke kan fraviges. 
Sidste runde hold afvikles som miniholdturnering. Sideløbende række spiller en 3-bords 
Mitchel. Handicap bruges ved oprettelse af sidstnævnte turnering. 
Vinpræmier i hold: 2 flasker til vinderne og 1 til toerne. Sideløbende turnering får 1 flaske 
for første plads til jul og 1 for andenplads. Det samme ved afslutningen af turneringen. Det 
bliver32 flasker. Sideløbende skal have præmier svarende til ca. 1/3 del af hold. 
Flaske antal i makkerparturneringen bliver estimeret til 44 (38 i vinpoints og 6 i 
førstepræmie). Hvad skal præmien være til minihold og Mitchel? En flaske til vinderne, 
næh, så bliver der lagt 8 flasker oveni. Det er for meget. Forslag: vinderne får et nyt spil 
kort, som klubben har liggende (de er ikke anvendelige i kortblandemaskinen). Der er 4 
vindere i begge turneringer. En fordel: præmier uddeles på stedet og det var så det. 

 b. Juleafslutning. Hvordan gik det? 
 Gik fint. 
 c. Klubsølv 18/11. Hvordan gik det? 
 Gik fint. 
 d: Top 16. Hvor?  Enkeltmandsturnering? 

Top 16 afholdes som planlagt. Enkelmandsturnering tilbydes ”resten af klubben. Mindstekrav 
er 8 personer. Sidste tilmeldingsfrist er 31/3. Hvis kun top-16, så afholdes den hos Hanne 
ellers i Hallen. (Hanne reserverer ”hallen”). 
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4 Generalforsamling: 
 a: Uddelegering af opgaver i forbindelse med generalforsamling 28/4. 
 Spisning-turnering-vinpræmier- og?? 

Der kan vælges mellem buffet eller smørrebrød. Turneringen indrettes efter antal tilmeldinger 
og er en makkerparturnering med lodtrækning inden for rækkerne. Tilmeldingsliste til spisning 
og turnering laves af Ole. Indkaldelse til generalforsamling laves af Hanne og Jens udsender 
den til medlemmerne elektronisk. 

 b: Hvem er på valg? 
På valg er Hanne, Gunna, Birgitte og Ole. Hanne udtræder. Hanne spørger Carl Erik om 
fortsættelse af suppleantposten og om revisor Max Hansen og revisorsuppl. Kjeld Alfast vil 
fortsætte. Forslag til nyt medlem: Pia Mortensen (Lone spørger). 

 Flemming Larsen foreslås og spørges om dirigentposten. 
 Appeludvalg er uændret. 
 
 
5 Undervisning: 
/ Hanne forsøger at oprette et begynderhold til efteråret. 
 
6 Åben for tilføjelser: 
 Klubben er inviteret til Jyderuphallens generalforsamling. Hanne deltager 

Kortmapper er ikke gode mere. Der indkøbes 2 sæt nye kortmapper. Der laves et gennemsyn af 
klubbens materialer (Hanne m. fl.). Nye kort skal også købes, men her skal først snakkes med 
Svinninge BK om fælles indkøb. 
Klubbens nye borde har en dårlig overflade. Gunna snakker med leverandøren. 

 
7 Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde: 
 Næste møde 12/5 kl.19.00 på Drosselvej 6. 
 
   Referent Ole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


