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Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen mandag den 31. maj 2016. 
Deltagere: Hele bestyrelsen. 
 
Dagsorden: 
 
1. Generalforsamlingen 2016 
 a. Konstituering (er på plads) 
 b. Godkendelse af referat 
 Referatet blev godkendt med den tilføjelse, at Henning Mortensen har modtaget et 
par flasker vin som tak for sin indsats i bestyrelsen. 
 
2. Siden sidst 
 a. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet blev godkendt med 
den tilføjelse, at de foreslåede medlemmer til bestyrelsen blev ændret på 
generalforsamlingen. De valgte medlemmer fremgår således af referatet fra 
generalforsamlingen. 
 
 b. DBF & distriktet. På repræsentantskabsmødet den 30. april 2016 blev det 
besluttet, at kontingentet til bridgeforbundet skal stige med 20 kroner pr. 1. september 
2016. Man mangler penge til udvikling og vil bl.a. satse på skolebridge. 
På generalforsamlingen i distriktet blev det vedtaget at fortsætte med uændret kontingent. 
Distriktet har bevilget penge til, at Mathias Bruun kan komme og undervise. Jens tager det 
med på hjemmesiden. 
Klubben har fået ros fra BK83 for vores hjemmeside, specielt siderne om ”det at spille 
bridge”. De har bedt om at få et link til disse sider; det sørger Jens for. 
 
3 Økonomi 
 a. Status. Alt er betalt, vi har 11.056 kroner i banken. Betingelsen for at substitutter 
kan få gratis mad ved generalforsamlingen er, at man har deltaget mindst syv gange i 
løbet af året. Det svarer til ca. en gang om måneden.  
 
 b. Ny harddisk til bridge pc. Jens har fået tjekket harddisken, og den er tæt på ”at 
stå af”. For ikke at risikere at den bryder sammen under en turnering, besluttede vi, at 
Jens køber en ny harddisk med Windows 7 programmer. Pris 1.200 kroner, tre års garanti. 
 
 4 Næste sæson 
 a. Indbydelser. Tilmeldingsblanketten bliver sendt ud den 9. august 2016 med 
svarfrist den 15. august.  
 
 b. Annonce. Hanne sørger for at indrykke en annonce om den nye sæson i Jyderup 
Posten tirsdag den 9. august. 
 
 c. Tilmeldingsmetode (via hjemmesiden). Jens har lavet et nyt prisblad for sæsonen 
2016/2017, som kan ses på hjemmesiden. Prisbladet er en del af indbydelsen til den nye 
sæson, hvor man kan tilmelde sig på hjemmesiden eller via papirblanket. Vi lægger op til, 
at indbetalingen skal ske digitalt. 
 
 d. Undervisning? Hanne vil godt stå for begynderundervisning til efteråret, men der 
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skal tilmeldes mere end 4-5 personer for at sikre, at der altid kan spilles ved mindst et 
bord. Pris uændret 400 kroner. 
 e. Første spilleaften? Første spilleaften bliver mandag den 5. september. 
 
5. Turneringer 
 a. Makkerpar.  
 
 b. Hold med sideløbende makkerpar uden oprykningstvang? Vi fortsætter som 
sidste år de første tre spilleaftener. Derefter tager vi en snak med deltagerne, om vi skal 
prøve en model med gennemsnitshandikap til brug for fordelingen af parrene. En ændring 
vil nok kræve lidt ”bearbejdning” af deltagerne fra bestyrelsesmedlemmerne inden da. 
 
 c. Klubsølv? Turneringen vil foregå den 7. november, hvor vi får kortfordelingen fra 
DBF. Denne aften er en makkerpar aften. 
 
 d. Forhold omkring substitutter. Sidste års metode, hvor den enkelte selv skaffede 
en substitut ud fra substitutlisten, har fungeret godt, så det fortsætter vi med. Når vi 
mødes til efteråret, medtager Jens en liste, hvor alle skal skrive navn, mailadresse samt 
telefonnummer, så vi sikrer os, at vi har de rigtige, opdaterede oplysninger. 
 
6. Undervisning 
 a. Begynderundervisning. Forudsat at der bliver tilmeldt et tilstrækkeligt antal, 
starter Hanne undervisningen medio september, i alt 12 undervisningsdage. Uffe har talt 
med Hanne om nogle idéer, han har, til at undervisningen skal foregå mere som en leg. 
Hanne og Uffe taler sammen om det. 
 
 b. Småkurser. Gunna vil gerne fortælle lidt om holdregnskab, varighed ca. ½ time. 
Det vil foregå den 12. september, hvor de interesserede møder en halv time før normal 
spilletid. 
 
7. Åben for tilføjelser. 
•Makkerpar: Fremover skal vi også her taste udspilskortet, så det bliver ens for alle dage 
til glæde for de, som gennemgår spillene efterfølgende. Jens sørger for opdateringen, så 
det kan ske. 
 
•Hanne fortalte, at skolebridge har været en succes i Holbæk. 
 
•Den 28. august vil der blive opstillet telt i Holbæk, hvor der spilles bridge. 
 
•Kjeld Alfast bliver 60 år og får en hilsen fra klubben. 
 
•Fremover blander vi kortene om fredagen. Hanne sørger for, at Annette og Brit kommer 
godt i gang med dette, første gang fredag den 2. september. 
 
•Vi fastholder det nuværende niveau for præmierne. 
 
8. Eventuelt. Næste møde bliver den 17. oktober kl. 19.00 hos Hanne. 


