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Referat af bestyrelsesspisemøde hos Birgitte Sørensen,  
mandag den 21. Marts 2016 kl. 18.00 
 
Til stede: Hanne Knudsen, Jens Lundberg, Carl Erik Kristensen, Birgitte Sørensen, Anette Otto, Gunna Steffensen. 
Afbud fra Henning Mortensen. 
 
1. Siden sidst 

  
a. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet blev godkendt. 
 
c. Nyt fra DBF & distriktet. Bridgens dag 28.8? 
Intet nyt fra distriktet. 
 
Applaus til redaktøren af distriktsbladet: En prisværdig indsats til glæde for mange! 
 
Bestyrelsen er tilfreds med den forsikring, der er inkluderet i kontingentet, da vi ikke mener, vi har behov for 
yderligere dækning. 
 
Fra DBF’s hjemmeside: 
Danmarks Bridgeforbund har tegnet en forsikring hos Alm. Brand. 
Forsikringen dækker brand- vand- og tyveriskade på løsøre for de enkelte klubber og distrikter (kort, mapper, 
meldekasser, 
klubbens eget it-udstyr, Bridgemate, kortsorteringsmaskine, borde, stole, øl, vand mm.) 
  
For tyveri gælder, at genstandene skal være opbevaret i et aflåst rum/skab og 
sikret med en SKAFOR-godkendt låseenhed. 
  
Dækningen omfatter pr. klub/distrikt en forsikringssum på indtil 150.000 kroner. 
  
Selvrisiko ved skade: 3.627 kroner (2014-niveau). 

  
Alle klubber opfordres af DBF til at deltage i Bridgens Dag den 28. august med henblik på at hverve nye (og yngre) 
medlemmer. Vi valgte imidlertid ikke at deltage, men vil i stedet gentage tidligere tiders succes med et åbent hus, der 
giver ikke-bridgespillere lejlighed til at stifte bekendtskab med spillet. 
 
 
 
2. Økonomi 
 
Status 
Indestående i bank: 15.360 kr  incl. jubilæumskonto: 1.650 kr. Der oprettes en særskilt bankkonto til 
jubilæumsfonden, da det ikke ansås for tilstrækkeligt, at beløbet kun figurerer på en intern konto. 
En forhøjelse af kontingentet vil kun komme på tale, hvis kontingentet til DBF stiger. 
 
Vi vedtog at håndhæve den beslutning, der blev taget på sidste bestyrelsesmøde: 
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 
Der udleveres ca. 48 fl. vin fordelt efter de vinpoint, spillerne har optjent i sæsonen. Vinderne af klubmesterskab 
præmieres med et gavekort på 200 kr. 
 
b. Hold/ sideløbende makkerpar 
Der uddeles i alt 24/18 flasker svarende til 1 ½ fl pr deltager. Der uddeles præmier for alle fire sektioner. 
 
c. Klubsølv den 9/11 
Jens læste vindernavnene op. 
 
d. Top 16 
Top 16 afholdes mandag den 2. maj hos Hanne. De deltagerberettigede vil få besked af Ole Svinth ved 
generalforsamlingen. 
 
e. Juleafslutning 
Ved juleafslutningen deltog i alt 22 personer – et tilfredsstillende fremmøde, mente bestyrelsen, som også gik ind for, 
at vi fortsætter med den ”løsagtige” turneringsform, som vi finder passende til lejligheden. 
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4. Generalforsamling 
 
a. Uddelegering af opgaver 
Jens udsender indkaldelse til generalforsamling. 
Gunna hænger tilmeldingsliste til spisning op den 4. april. Pris pr. deltager: 100 kr for spisning og 10 kr for kaffe/te. 
Tilmeldingsfrist: Mandag den 18. april. 
Hanne sørger for bestilling af mad (Hallen). Pris pr. deltager: 90 kr. 
Birgitte indkøber vin (100 flasker) – i samråd med Flemming Larsen. 
 
b. Valg af bestyrelse 
Det blev diskuteret, hvorvidt vi burde ændre vedtægterne, således at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 
de nuværende 7 medlemmer til 5 medlemmer i takt med det faldende antal klubmedlemmer. Vi valgte at fortsætte 
med 7 medlemmer: 
 
Hanne Knudsen                på valg for 1 år 
Gunna Steffensen   på valg for 2 år 
Jens Lundberg                ikke på valg 
Carl Erik Kristensen  ikke på valg  
Birgitte Sørensen    på valg for 2 år 
Henning Mortensen  ikke på valg – ønsker at udtræde af bestyrelsen 
Anette Otto   på valg for 1 år 
 
Bestyrelsessuppleanter: En suppleant vælges for 1 år 
 
Revisorer: 
Kjeld Alfast   på valg for 2 år 
Susanne Post   ikke på valg 
 
Revisorsuppleanter 
Niels Olsen   ikke på valg 
Per Quist Nielsen               på valg for 2 år 
 
c. Gæster til spisning 
Kun substitutter, der i snit har spillet mindst en gang om måneden – dvs  7 gange i alt – vil blive inviteret til 
generalforsamlingsmiddagen. Iflg. Jens’ bookingliste har der været spillet med substitutter 63 gange i løbet af 
sæsonen, hvor Kirsten Steen har gjort sig fortjent til en middagsinvitation. 
 
d. Turnering efter generalforsamlingen 
Der afholdes en makkerparturnering inden for rækkerne. Der spilles 21 spil. Spillerne skal selv blande og dele kort ud. 
 
 
5. Næste sæson 
Næste sæson starter mandag den 5. September. 
 
 
6. Åben for tilføjelser 
 
7. Eventuelt 
Jens orienterede om besøgstallene på hjemmesiden: den er velbesøgt. 
Per får en flaske vin som påskønnelse for EDB-teknisk assistance.  
 
 
7. Næste møde 
Konstitueringsmøde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 
 
Referent 
Gunna 

 
 
Tak til Birgitte for at have kreeret et herligt måltid: Beuf Bourguignon efterfulgt af citronmousse a la Price. Det stemte 
sindene mildt og bidrog til den gode stemning under mødet. 

 
 
 
 


