
Jyderup Bridgeklub
Bestyrelsesmøde hos Brit Jensen mandag den 12. februar 2018.

Deltagere: Bestyrelsen med undtagelse af Hanne.
Efter vores 3-retters menu gik vi over til bestyrelsesmødet.

Dagsorden med referat:

1. Siden sidst
a. Referat fra den 16. oktober 2017 blev godkendt.
b. Som tidligere meddelt har Jens overtaget hvervet som formand for klubben i stedet for 
Hanne, som fortsætter i bestyrelsen

2. Økonomi
Gunna udleverede en økonomisk oversigt på mødet. Beløb til rådighed efter fradrag af 
kendte udgiftsposter er på 21.750 kroner. Der har været en fejl i maj i forbindelse med 
opkrævning for sølvpoints på 198 kroner. Udgiften overføres til næste sæson.
Ved større arrangementer mangler vi en bridgemate, pris 1.400 kroner. Vi har haft et fint 
samarbejde med at låne enten hos torsdagsbridge eller i Knabstrup bridgeklub, og det 
gode samarbejde fortsætter vi med. Vi køber ikke en ny bridgemate.

3. Turneringer
Tildelingen af vinpoints ændres i sideløbende makkerpar, så de faste spillere tilgodeses 
mest.
Jens redegjorde for status lige nu:
1) Makkerpar: Vinpoints 9/13: samlet 2160 pts. Pt. 22 flasker. Forventer udlodning af 50 fl. 
svarer til 1,30 fl. pr deltager. I klubmester status har Susanne og Preben samt Hans-
Henning og Per samme points, 1.079, så mere spændende kan det ikke blive, hvem der 
løber med klubmesterskabet 

2) Hold og sideløbende makkerpar: 
For hold efteråret: 8 fl. Preben Jacobsens hold. 4 fl. Ole Svinths hold. 4 fl. Bedste 
handicapscore udenfor præmierækken (Birgitte, Margit, Flemming og Jens). 
For hold foråret: 8 fl. 1.plads, 4 fl. 2.plads og 6 fl. bedste handicapscore udenfor 
præmierækken: (6 deltagere). Stemmer med 1,5 fl. pr person. Sideløbende makkerpar, 
vinpoints 7/10: samlet 842 points: 6 fl. Forventer udlodning af 12 fl. svarer til 1 fl. pr. 
deltager. Vinpoints justeres til sidst, så der udloddes 18 fl. svarende til 1,5 fl. pr. deltager. I 
alt forventes udlodning af 100 fl. til generalforsamlingen. 

Minihold afholdes den16.april i lighed med turneringen den 27.november. Dvs. 8 borde 
med 2 rækker. 1 hold deltager ikke, da Heedes hold ikke kommer.
Birgitte køber de 100 flasker vin og sørger desuden for to stk. gavekort til klubmestrene.

4. Skolebridge
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Det går godt, men mange synes, det er svært. Gunna udleverede et spørgeskema på 
mødet magen til det, som eleverne er blevet bedt om at udfylde. Der var flere 
overraskende svar, blandt andet svarer kun 3 ud af 18 rigtigt på spørgsmålet om, hvor 
mange points man skal have for at åbne med en spar eller en UT.

5. Generalforsamling
Generalforsamlingen bliver afholdt mandag den 30. april. Forslag fra medlemmerne skal 
sendes til formanden senest 14 dage forinden. Følgende er på valg i år: Anette, Gunna, 
Birgitte og Brit, og alle modtager genvalg. Hans Henning er på valg som 
bestyrelsessuppleant. Da Niels Olsen ikke er medlem af klubben mere, kan han ikke 
vælges til revisor. Jens spørger Per Quist Nielsen og Preben Jakobsen, om en af dem vil 
stille op som revisor, mens den anden så fortsætter som revisorsuppleant. Preben er på 
valg i år. 
Vi indstiller til, at kontingentet fortsætter uændret, og at der også i den kommende sæson 
indbetales til jubilæumsfonden.
Jens sender dagsorden til Brit, som videresender den til medlemmerne primo april måned.
Substitutter, som har spillet med mere end seks gange, bliver inviteret til spisning og 
turnering.
Jens spørger Hanne, om hun vil sørge for maden.

6. Jubilæum 2018
Da vi ikke forventer et større overskud ved guldpointturneringen den 7. oktober, beder vi 
ikke Per om at lægge arbejdskraft til det praktiske. Otto Rump har givet tilsagn om at være
turneringsleder. Jens taler med Hanne om hvilket lokale, vi skal benytte, da lokalet skal 
reserveres. Vi ønsker minimum 48 deltagere for at gennemføre turneringen. På næste 
møde aftales nærmere inklusive fastsættelse af pris for deltagelse. 

7. Distribution af Dansk bridge
Da distributionsprisen for Dansk Bridge stiger voldsomt fremover, har forbundet sendt mail 
til alle formænd den 29. januar med nogle forslag til, hvordan vi kan få nedbragt prisen. 
Hos os vil vi gerne have bladet sendt til klubben – til Gunna – hvorefter vi udleverer det til 
vores primære medlemmer (25-28 personer). Vi ønsker ikke, at to af numrene, som 
foreslået, skal udsendes digitalt i stedet for i papirform.

8. Næste sæsonstart
Næste sæson starter den 3. september.

9. Åben for tilføjelser
Bridgens dag 2018 bliver den 26. august, vi deltager ikke.

10. Eventuelt
Ingen punkter.


