
Jyderup Bridgeklub
Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen mandag den 17. oktober 2016.
Deltagere: Bestyrelsen med undtagelse af Annette.

Dagsorden:

1. Siden sidst
a. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet blev godkendt med 

den tilføjelse under punkt 5 b, at vi startede sæsonen med holdturnering hver anden uge. 
Undervisningen nævnt under punkt 6 har ikke fundet sted endnu. Jens lægger referatet på
hjemmesiden.

b. Klubnyt. Information til medlemmerne skal fortsat kun ske via hjemmesiden.

2. Juleafslutning 
Årets juleafslutning finder sted den 12. december, hvor vi starter med gløgg og æbleskiver 
(Hanne). Derefter enkeltmandsturnering for alle. De ti deltagere på undervisningsholdet 
inviteres med til at spille i egen række. Jens sørger for turneringen, Hanne sørger for 
præmier (seks ens glas pr. præmie), Brit blander kort. Gunna sætter indbydelsen op den 
31. oktober, pris for traktementet: 50 kroner. Hanne har en del brune spillemapper, som 
hun fylder med kort, Gunna har nogle ordbøger, engelsk/dansk. Begge dele lægges frem 
til interesserede.

3. Klubsølv
Turneringen i dbf-regi spilles i hele landet den 7. november og omfatter 24 spil. Udgift 10 
kroner pr. deltager, som betales af klubben, som også betaler for sølvpoint.

4. Makkerparturnering og holdturnering 2016/2017
a. Vinpræmier: Hold, i alt 32 flasker svarende til 1,5 flaske pr. deltager. 

Sideløbende makkerpar, i alt 12 flasker svarende til 1,5 flaske pr. deltager. 
Nærmere specifikation fremgår af Jens´ bilag, opdateret 17.10.2016.

b. Holdturnering i 2017. Medlemmerne i B-rækken ønsker ikke at spille hold, så det
kan blive svært at få oprettet hold i 2017. Vi talte om to løsningsmuligheder: 
Enten kunne B-rækkens par spille en aften i sæsonen på hold, eller vi kunne 
invitere et par fra Svinninge til fast at spille hold.

5. Skolebridge
Hanne underviser hver torsdag eftermiddag i ti uger et hold elever (7., 8. eller 9. klasse) i 
bridge. Det er et forsøg, hvor man som valgfag har tre sportsgrene samt bridge. Det er 
noget op-ad-bakke, da det første hold elever ikke er særligt motiverede. Forventningen til 
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de to næste hold er noget større, og her vil eleverne første dag få udleveret et lille hæfte, 
som der arbejdes ud fra. Hanne har fast 3-4 hjælpere, som ”passer” hver sit 4-mands 
bord. Hanne udtrykte stor tak til hjælperne for deres arbejde.

6. Økonomi
De fleste har betalt det, de skal, Gunna følger op. Likviditet pt. Ca. 22.000 kroner. Hanne 
får refunderet 100 kroner for kaffe og 100 kroner for bestyrelsesmødet.

7. Åben for tilføjelser.
a. Blandekasser.

Annette har foreslået, at vi indkøber blandekasser, som sættes på blandemaskinen, 
hvorefter kortene automatisk bliver fordelt til de fire verdenshjørner. Pris anslås til 1.600 
kroner. Dette blev vedtaget. Hanne taler med Svinninge om det. Hvis de accepterer 
indkøbet, køber vi blandekasser i fire farver, to farver til hver afdeling. *[Hanne har 
efterfølgende talt med Svinninge bridgeklub, som ikke ønsker at investere i blandekasser, 
så vi fortsætter kortblandingen som hidtil). 

8. Eventuelt
a. Opdatering af handicap. 

Det tager ca. en time. Det er uvist, hvad det skyldes.

b. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 28. februar klokken 18.00 hos Gunna, som 
sammen med Birgitte sørger for maden.

Referant Brit Jensen
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