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Referat af bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen  

mandag den 8. Juni 2015 

 
Til stede: Jens Lundberg, Carl-Erik Christensen, Birgitte Sørensen, Henning Mortensen, Anette Otto, 
Hanne Knudsen, Gunna Steffensen 
 
Konstituering (fandt sted umiddelbart efter generalforsamlingen) 
Formand:  Hanne 
Kasserer:  Gunna 
Sekretær:  Carl-Erik 
Turneringsansvarlig: Jens 
Praktisk arbejde: Birgitte, Anette, Henning 
 
Det blev pointeret, at hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at gå af i utide, skal det varsles i god tid inden 
generalforsamlingen. 
 
Hanne slog til lyd for, at formand og kasserer bør vælges direkte af generalforsamlingen. 
 
Godkendelse af referater (generalforsamling, sidste bestyrelsesmøde) 
Referater blev godkendt.  
Hvis det gøres klart over for medlemmerne, at alle bør give en hånd med ved det praktiske arbejde, 
kan antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres. Dette vil kræve en vedtægtsændring. 
 
DBF og Distriktet 
Kontingentet til distriktet er steget 4 kr, således at det samlede kontingent til DBF og Distrikt for 
primære medlemmer bliver 318 kr. Klubmedlemmer skal betale 68 kr.  
 
Hanne beklagede, at ingen fra JBK deltog i distriktets generalforsamling. 
 
Jens vil fremover videresende Klubnyt til alle JBK’s medlemmer. 
 
Økonomi 
Vores bankbeholdning er nede på sølle 6.439 kr. Men vi har også købt nye bridgemates og kort. 
 
Vi opretter en jubilæumskonto, hvortil hvert medlem bidrager med 50 kr. årligt. Beløbet opkræves 
sammen med kontingentet. 
 
 
 
NÆSTE SÆSON 
 
Indbydelser 
Jens formulerer forslag til indbydelse, som fremsendes til bestyrelsen til godkendelse. Indbydelsen 
sendes pr. mail ud til medlemmerne den 17. Juli. 
 
Annonce 
Hanne sørger for annonce i Jyderup Posten. 
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Tilmelding 
Tilmelding foregår via hjemmesiden. Alle medlemmer betaler for kaffe/te, og der er ikke længere 
mulighed for et ”halvt” medlemskab. Som medlem deltager man i både makkerpar og hold/sideløbende 
makkerpar. 
 
Første spilleaften 
Første spilleaften i den kommende sæson er mandag den 31. August. 
 
Turneringer 
Makkerpar: Vinpoint fordeles som vi plejer. Klubmesterskab vindes af det par i A-rækken, der har 
klaret sig bedst gennem hele sæsonen i makkerpar. 
Hold: Der spilles fortsat hold med sideløbende makkerpar uden oprykningstvang. Alle, der melder sig 
til hold, har ret til at spille hold, dvs. ingen risikerer at skulle spille sideløbende makkerpar, hvis 
antallet af spillere til hold ikke ”går op”. 
Substitutter: Jens reviderer substitutlisten. Der kræves ikke medlemskab af DBF for at være substitut,  
men det er anført i DBF’s  vedtægter, at vi fortrinsvis bør vælge substitutter, der er medlemmer af 
DBF.  
 
Undervisning 
Der tilbydes begynderundervisning v/Hanne (Hanne informerer Otto Rump) og små kurser v/Gunna. 
De små kurser gennemføres kun, hvis der er mindst fire personer tilmeldt. Holdregnskab gennemgås 
mandag den 7. september kl. 18.15 (Gunna). 
 
Åben for tilføjelser 
Hanne undersøger muligheden for at reklamere for klubben på de infoskærme, der er sat op forskellige 
steder i byen. 
 
Eventuelt 
Næste møde er i efterårsferien: 12. Oktober kl. 19 hos Hanne 
Første spilledag efter juleferien: 4. Januar 2016 
Generalforsamling: 25. April 2016 
Top 16: 2. Maj 2016 
 
Referent: Gunna 
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31-8-2015: Også forplejningen har bestyrelsen måtte give enkelte medlemmer fritagelse for. 
Da bridgeklubbens bestyrelse ikke længere ønsker at holde regnskab med om substitutter kan 
få kaffe/te, må disse medlemmer selv sørge for at der bestilles og betales forplejning til 
substitutten. 

 
Den 3. august 2015 kl. 19.16 skrev Jens Kurt Lundberg <jelu@bakara.dk>: til alle medlemmer 
af bridgeklubben jf. konsultation med Jyderup bestyrelse 
 
Hej medlemmer af Jyderup Bridgeklub 
 
Da der er opstået problemer hos enkelte medlemmer, der kun ville deltage i 
makkerpar eller hold/sideløbende makkerpar, fremsendes denne meddelelse, som 
bestyrelsen har haft mail/tlf møde om, at vi ændrer beslutning om graduering 
af kontingent. 
Vi vil derfor vende tilbage til tidligere kontingent takster for hold (250) 
og makkerpar (290). Det kommer således ikke i konflikt med 
generalforsamlingens beslutning, hvor der blev vedtaget uforandret 
kontingent, men ekstra betaling til jubilæumsfond, kr. 50. Hertil kommer DBf 
taksterne samt te/kaffe/vand. 
 
Nedenfor de forskellige takster: 
Kun makkerpar: DBf_primær: 308 + turn: 290 + jubi: 50 + kaffe/te/vand 140 = 
kr. 788 Kun makkerpar: DBf_klub: 68 + turn: 290 + jubi: 50 + kaffe/te/vand 
140 = kr. 548 
 
Kun hold/sideløbende makkerpar: 
DBF_primær: 308 + turn: 250 + jubi: 50 + kaffe/te/vand: 120 = kr. 728 
Kun hold/sideløbende makkerpar: 
DBF_klub: 68 + turn: 250 + jubi: 50 + kaffe/te/vand: 120 = kr. 488 
 
Tilmeldingskupon bliver ikke ændret og kan fortsat benyttes til tilmelding 
for begge turneringer. 
>Men hvis du kun ønsker at spille makkerpar eller hold/sideløbende 
makkerpar, må du sende mig en alm. mail tilmelding. På forhånd tak! 
Anfør din makkers navn. Giv gerne info om du ønsker at få kaffe/te eller 
vand. 
 
Husk tilmeldingsfristen er 17.august 2015. Starter med makkerpar mandag den 
31.august og hold/sideløbende makkerpar 7.september. SES 
 
Venlig hilsen 
På vegne af Jyderup Bridgeklub 
Jens Lundberg 
6078 9257 (gerne sms) 
jelu@bakara.dk 
 


