
Jyderup Bridgeklub
Bestyrelsesmøde hos Gunna Steffensen tirsdag den 28. februar 2017.
Deltagere: Bestyrelsen med undtagelse af Birgitte.

Efter indtagelse af en dejlig 3-retters menu, overgik vi til aftenens bestyrelsesmøde.

Dagsorden:

1.Siden sidst

a. Hanne har talt med Svinninge bridgeklub, som ikke ønsker at investere i 
blandekasser, så vi fortsætter kortblandingen som hidtil. Mødereferatet fra sidste 
møde blev godkendt.

b. Nyt fra distriktet og DBf brev fra jyske klubber. 
Hanne havde sendt materialet til bestyrelsen inden mødet. Efter gennemgang af 
enkelte punkter i det udsendte samt diskussion om flere af punkterne, nåede vi frem
til, at bestyrelsen går ind for at fortsætte samarbejdet m.m. med BDF som hidtil 
samt at vi ikke kunne tilslutte os de foreslåede vedtægtsændringer. Vi besluttede, at
Hanne sender et svar til de jyske klubber. 
”Tak for det fremsendte materiale med forslag til ændringer i den nuværende 
struktur. Vi har gennemgået forslagene på vores bestyrelsesmøde og er nået frem 
til, at vi ikke kan tilslutte os de foreslåede ændringer. Vi ønsker selvfølgelig også 
fuld åbenhed om regnskabet, men mener, at alle oplysninger fremgår af regnskabet
på DBf`s hjemmeside. Vores klub har et meget tilfredsstillende samarbejde med 
DBf.”

2. Økonomi
Gunna oplyste, at kontingentet er betalt af alle. Indestående på vores konto er ca. 
28.000 kroner. Vi mangler at betale for borde, og skal betale udgifter til vin og kaffe. 
Jubilæumsfonden tegner sig for 3.350 kroner. Vi vedtog, at midlertidige medlemmer 
skal betale halvt kontingent til DBf samt kaffe.
Meldeboksene: Anette gennemgår dem og kasserer dem, som er i dårlig stand.

3.Turneringer
Jens orienterede om status på vinpoints for makkerpar og hold samt metoden til 
fordeling af points. Dette fremgår af vedlagte to bilag til referatet. 
Hanne orienterede om klubsølv. 
Som de foregående år spiller vi bridge, makkerpar, i forbindelse med 
generalforsamlingen, og der trækkes lod om makker inden for hver række. 
Sæsonens præmier uddeles. 



Jyderup Bridgeklub
Top 16: De 16 bedste spillere mødes til bridge hos Hanne den første mandag i maj 
måned (1. maj).

4. Undervisning og skolebridge
a. Hanne fortalte, at årets undervisningshold bestod af mange, dygtige spillere. 
Flere vil fortsætte med at spille privat, men to er blevet hos os i Jyderup.

b. Skolebridge, to hold er gennemført, det 3. hold starter nu. Generelt har eleverne 
på de to hold(drenge) været meget uengagerede, men vi forventer os lidt mere af 
det sidste hold, som kun består af piger. Aftalen var, at skolen skulle betale for 
meldekasserne m.m., men vi besluttede at eftergive de ca. 1.000 kroner.

5. Generalforsamling
Brit finder sidste års indbydelse frem fra hjemmesiden og tilretter til 
en 2017- version.
Jens finder frem, hvem som skal inviteres som ”gæster” (gratis menu).
Hanne tjekker prisen for menuen og står for bestillingen. Medlemmer skal betale 

100 kroner for menuen og 10 kroner for kaffe. 
Gunna og Birgitte opkræver beløbet ved indgangen.
Birgitte sørger for indkøb af vin ud fra Jens`opgørelse. 

6. Næste sæsonstart
Første spilledag i den nye sæson bliver mandag den 4. september.

7. Åben for tilføjelser.
Skal klubben samarbejde med Per Hansen om en sølvturnering i 2018, hvor 
overskuddet går til et projekt i Afrika? Jens inviterer Per til et bestyrelsesmøde, hvor
vi taler om dette. Vores jubilæumsfejring skal ikke blandes sammen med en 
eventuel støtteturnering.

8. Eventuelt
Næste møde bliver mandag den 29. maj klokken 19 hos Hanne.


