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Bestyrelsesmøde den 12. juni hos Hanne Knudsen. 

Deltagere: Bestyrelsen med undtagelse af Birgitte og Annette. 

Dagsorden med referat 

1.  Godkendelse af referat 

Referatet fra generalforsamlingen den 24. april 2017 blev godkendt. Det skal også godkendes af dirigenten, 

Flemming Larsen, og Hanne sørger for dette. 

2. DBf og distriktet 

Hanne orienterede fra generalforsamlingen i DBf herunder også om brevvekslingen mellem de fem jyske 

klubber om evt. vedtægtsændringer. Som nævnt i referatet fra den 28. februar 2017 kan vi ikke tilslutte os 

de foreslåede vedtægtsændringer. 

Hanne og Jens vil deltage i klubledermøde den 2. september 2017.  

Information fra DBf til vores medlemmer. Skal vi videresende den information, vi får fra DBf til 

medlemmerne? Ja, det gør vi i den kommende sæson som et forsøg, hvorefter vi tager det op på den næste 

generalforsamling. Hanne sørger for at videresende til medlemmer@jyderupbridge.dk  Det enkelte medlem 

kan også holde sig orienteret ved at læse på DBf´s hjemmeside. 

3. Økonomi 

Gunna oplyste, at vi har ca. 22.000 kroner på kontoen, samt at alle regninger er betalt. I henhold til §7 i 

vedtægterne giver vi tilskud til medlemmer, som tilmelder sig f.eks. DM. Beløber skal fortsat være på 200 

kroner, og forudsætningen for at modtage tilskuddet er, at man har kvalificeret sig til DM. 

Skal regnskabet godkendes af Holbæk kommune? Det er det ikke blevet hidtil; vi afventer, om der kommer 

en henvendelse fra kommunen, hvis vi skal ændre praksis. 

4. Næste sæson 

Blanketter til tilmelding for næste sæson er lagt på hjemmesiden, første spilledato bliver mandag den 6. 

september, makkerpar. På kalenderen på hjemmesiden kan man se, hvilke dage man spiller henholdsvis 

makkerpar og hold. Begge dele ligger under ”Om klubben”. Tilmeldingsfrist er den 15. august. Jens sender 

mail til medlemmerne om tilmelding sidst i juli måned.  

Klubsølv spilles den 6. november, mens juleafslutning afholdes den 11. december.  

 På generalforsamlingen var vi 46 medlemmer inklusive kursisterne, pt. er vi 35 medlemmer. Jens vil tage 

en opdateret medlemsliste med til første spilledag i september, hvor de enkelte medlemmer tjekker og 

retter forældede oplysninger. 

På generalforsamlingen tilbød Susanne Post undervisning i ”holdturnering”. Hanne aftaler nærmere med 

Susanne. 
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5. Skolebridge 

Fra næste sæson vil vi tilbyde undervisning i bridge for 5. til 9. klasse inklusive, men kun hvis eleverne 

positivt har valgt bridge som et valgfag. 

Vi vil også tilbyde at oprette et ”fortsætterhold” for interesserede elever, som har fået undervisning i 

”skolebridge”. Her skal der minimum være 12 deltagere. 

Både Carl Erik og Brit gav udtryk for, at de ikke ønsker at være faste hjælpere i undervisningen hver eneste 

uge, men at opgaven må fordeles blandt flere bridgespillere. 

6. Begynderundervisning 

Hanne vil gerne igen står for begynderundervisningen. Det vil koste 400 pr. deltager for de 12 

undervisningsaftener. Hanne sørger for annonce i Jyderup Posten senest medio august måned, mens Jens 

opdaterer hjemmesiden. Første undervisningsdag bliver tirsdag den 19. september. 

7. Jubilæum den 1. september 2018 

Vi fejrer jubilæet lørdag den 1. september med kortspil og fest i Skarresøsalen.  

Vi afholder guldturnering søndag den 7. oktober – Hanne skriver til John Maagaard og Otto Rump. 

Normalpris pr. person ved guldturneringer er 300-350 kroner for turnering og frokost, og vi har besluttet, at 

overskuddet gives videre til Pers skoleprojekt i Afrika. Per tager sig af det praktiske i forbindelse med 

turneringen, mens Jens tager sig af det tekniske. 

8. Åben for tilføjelser 

Vi har fået en henvendelse fra Fårevejle Efterskole om en bridgedag den 30. august. Gunna, Hanne og 2x 

Sindholdt deltager. 

9. Eventuelt 

Anette Otto og Brit aftaler, hvornår kortene blandes i efterårssæsonen.  

Næste møde bliver mandag den 16. oktober klokken 19 hos Hanne. 

 


