
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 12/5 14 hos Ole Svinth 

 
Til stede var: Lone Skov Jensen, Jens Lundberg, Henning Mortensen, Kirsten Klæbel, Birgitte Sørensen, 
Gunna Steffensen, Ole Svinth og Carl Erik Kristensen (suppleant). 
 
Dagsorden: 
 
1. Generalforsamlingen 2014 
 a. Konstituering Formand: Lone. Kasserer: Gunna. Sekretær: Ole. Øvrige menige medlemmer. 
 b. Godkendelse af referatet. Referat godkendt. Ole sørger for dirigentens godkendelse. 
 
2. Siden sidst: 
 a. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referat godkendt. 

b. DBF & Distriktet. Lone & Jens fortalte at, der på forbundsniveau var diskussion om brug af 
substitutter. Distriktet afholder ikke mere turnering for spillere med rødt systemkort. Grønt kort får en 
sæson mere. 
 
3 Økonomi: 
 a. Status. Ok. Der påtænkes kontingentforhøjelse næste år. 
 
4 Næste sæson: 
 a. Indbydelser. Jens udsender mails til denne sæsons spillere. 
 b. Annonce. Jens formidler annonce og tekst til Jyderup posten 2 uger midt august.  
 c. Tilmeldings metode (mail/hjemmeside) Mail 
 d. Undervisning? Hanne starter kursus 11/9, hvis der melder sig mindst 8. 
 e. Første spilleaften? 1. september 
 
5 Turneringer: 
 a. Makkerpar Start 1/9 
 b. Hold med sideløbende makkerpar uden oprykningstvang? Begge turneringer forventes at 
fortsætte som i den forgangne sæson. Start 8/9. 
 c. Klubsølv? Afholdes 17/11 for medlemmer, der spiller i makkerparturneringen. 
 d. Forhold omkring substitutter. Der skal fremover fortrinsvis bruges substitutter, der er 
medlemmer af DBF. 
 
6 Undervisning: 
 a Begynderundervisning se 4 d. 
/ b Småkurser. Medlemmerne opfordres til at ytre ønsker om evt. småkurser. 
 
7 Åben for tilføjelser:  
Den ringe bordoverflade på nye borde er erstattet med nyt betræk (ikke påsat endnu).  
Det blev diskuteret om vi skulle have nye bridgemates. De fungerer fint, så vi venter 2-3 år med udskiftning. 
Vi skal have råd først. 
Åbent hus arrangement blev diskuteret sammen med evt. stadeplads på Jyderups markedsdag. 
Hannes opgaveliste blev gennemgået med fordeling af opgaver. 
 
8 Eventuelt: herunder næste møde: Næste møde 13/10 kl. 19.00 hos Gunna, Slagelsevej 23 
 

Referent Ole 
 


