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Referat af bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen, mandag 12/10 - 2015 kl. 19.00 
 
Til stede: Hanne Knudsen, Jens Lundberg, Carl Erik Kristensen, Birgitte Sørensen, 
Anette Otto, Gunna Steffensen. 
Fraværende: Henning Mortensen 
 

1. Siden sidst: 
 
a. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet blev godkendt. 
 
b. Sekretær 
Gunna indvilligede i at påtage sig opgaven som referent. 
 
c. Nyt fra DBF & Distriktet 
v/Jens: 
Medlemmer kan kun optages i Bridgecentral ved angivelse af fødselsdato.  
Spillere (substitutter), der ikke er medlemmer af DBF, tildeles den pågældende 
rækkes gennemsnitshandicap. 
 

2. Økonomi: 
  
a. Status 
Indestående i bank: 28.348 kr. Manglende kontingentindbetalinger: 6.726 kr. 
Bugetterede udgifter resten af 2015/16: 27.074 kr. Rest: 8.000 kr. 
Der oprettes en særskilt jubilæumskonto med et indestående for denne sæson på 
1.650 kr. 
 
Det blev pointeret, at medlemmer kun betaler for de turneringer, de deltager i (Par 
og/eller Hold). 
Kun medlemmer, der ønsker kaffe/te , skal betale for det. Hanne og Birgitte opkræver 
penge for 
substitutkaffe, når det er påkrævet. 
 

3. Turneringer: 
 
a. Makkerpar, hvordan går det? 
Indtil nu er det gået strygende med to 4-bordsrækker, men der er risiko for, at vi 
bliver et bord mindre, da nogle spillere har problemer med at finde makkere. Der 
arbejdes på at løse problemet. 
 
b. Hold/ sideløbende? 
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Der spilles fire selvstændige holdturneringer i løbet af sæsonen, hvor alle når at spille 
mod alle. Point nulstilles efter hver afsluttet holdturnering. 
Spillere i den sideløbende parturnering har beklaget sig over, at resultater ikke kan 
aflæses i Bridgemates. Det vil Jens råde bod på. 
 
 
c. Klubsølv den 9/11 
Der spilles en 7-bords Mitchell med ligelig (efter handicap) fordeling i begge rækker. 
 
d. Juleafslutning: spilleform, indbydelse 
Vi holder juleafslutning den 7. December kl. 18.30. Traktementet står på gløgg og 
æbleskiver (35 kr) og kaffe/te (10 kr) til dem, der ønsker det.  
Vi afslutter efterårssæsonen med en enkeltmandsturnering, og mon ikke vores 
formand sørger for første,- anden- og tredjepræmie? Og trøstpræmie til nr. sjok? 
Gunna hænger indbydelse/tilmeldingsliste op den 2. November. 
 
e. Præmier, hvornår og hvor mange? 
Vinpræmier uddeles ved generalforsamlingen efter et sindrigt system udtænkt af 
Hanne og Jens. 
Der vil blive delt i alt 90 flasker ud. Indkøb af vin: Birgitte – i samråd med Flemming 
Larsen 
 

4. Forhold omkring opkrævning af kontingent 
”kaffepenge”: 
Punktet blev behandlet under ”2. Økonomi”. 
 

5. Åben for tilføjelser 
Hanne forsøger via Jyderup Posten og byens infoskærme at starte et 
undervisningshold i det nye år. 
 

6. Eventuelt 
Brugere  af fitness-rummet er blevet anmodet om ikke at spille for høj musik.  
Jens beroligede os med, at der i One.Com er en Rush File, der sikkerhedskopierer 
vores data, så der ingen risiko er for, at noget går tabt. 
Jens påskønner Pers assistance med bridgemates.  

 
 

7. Næste møde 
Næste møde, spisemødet, finder sted hos Birgitte mandag den 21. Marts kl. 18.00. 
Hanne bistår med madlavningen. 
 
Referent Gunna 


