
Jyderup Bridgeklub 

Side 1 af 3 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 7. juni 2018 hos Brit, hvor hele bestyrelsen deltog. 

 

Punkt 1, godkendelse af referater.  

Referatet fra den 12. februar blev godkendt. Referatet fra generalforsamlingen den 30. april blev godkendt. 

Dette referat er også godkendt af dirigenten, Flemming Larsen. 

 

Punkt 2, siden sidst. 

Top 16 blev afviklet den 7. maj, og alt udstyr virkede. Vinder blev Susanne Post. 

 

Punkt 3, generalforsamlingen. 

Denne blev afviklet på 20 minutter, se referat fra generalforsamlingen. 

 

Punkt 4, DBf og distriktet. 

Hanne, Ole og Jens deltog i distriktets generalforsamling den 2. maj.  

Forbundets formand holdt et indlæg, hvor han bl.a. oplyste at forbundets økonomi er fantastisk god. 

Kontingent til forbund og distriktet fortsætter uændret. Distriktet har et mindre underskud på 667 kroner. 

Generalforsamlingen varede omkring 1,5 time med ca. 40 deltagere. 

DBf´s app til bridgebladet har givet nogle begyndervanskeligheder, men de skulle være løst nu. 

 

Punkt 5, økonomi. 

På DBf´s hjemmeside kan man finde en regnskabsfil i Excel, som kan downloades. Gunna oplyste, vores 

kassebeholdning pt. er på 28.139 kroner inklusive 5.250 kroner i jubilæumsfonden. 

 

Punkt 6, bridgecentral version 3. 

Jens har overført vores database til version 3 den 1. juni. Den gamle version er blevet slettet. Vi var enige 

om at tilbyde bridgemates version 1 til en af de andre klubber, Brit taler med Berit Gläser, om Ældre Sagens 

mandagshold vil have dem. Efterskrift: Brit har talt med Berit, som er interesseret i at overtage dem. 

Ny version 3.1.5 kan downloades fra hjemmesiden. Der kan øves på Kursusklub. Superbruger på version 3 

er Henning V. Mikkelsen, som har testet bridgemates og nyt system, og alt virker, som det skal. Fremover 
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skal vi ikke indtaste medlemsnummer eller fødselsdato, da det fremkommer automatisk fra databasen i 

bridgecentralen. Til gengæld skal vi fremover altid indtaste det første spils nummer i bridgemate for at 

minimere fejlrisikoen. 

 

Punkt 7, jubilæum 2018. 

Vi afholder to arrangementer, begge vil foregå i Jyderup Hallen. 

Lørdag den 15. september. 

Det første arrangement den 15. september bliver en makkerparturnering med fast makker. Vi starter 

klokken 14 og spiller 19-21 spil med kaffepause undervejs. Efterfølgende får deltagerne en velkomstdrink, 

og klokken 18 serverer vi en tre-retters menu til 220 kroner. Hallen står for serveringen, og Hanne aftaler 

nærmere om maden med Per. Der kan købes vin til 100 kroner pr. flaske. Klubbens medlemmer betaler ikke 

for maden, men eventuelle ledsagere betaler 220 kroner. Medlemmer, der ikke ønsker at deltage generelt i 

sæson 2018-2019, kan deltage i jubilæum og middag mod betaling af jubilæums indskud 50 kroner. (Jens 

forslag efter mødet). 

 Jens laver indbydelsen og sender den ud midt i juli måned med svarfrist den 10. september. Birgitte tjekker 

vinpriser samme sted, hvor hun købte vin til generalforsamlingen, og køber 100 flasker. Nogle bliver så 

brugt til præmier på dagen, resten gemmes. 

Festudvalg: Gunna, Anette, Birgitte og Brit. Gunna foreslog at få folkedansere til at komme og instruere 

deltagerne i folkedans. Brit taler med Karen Langholm om dette. Efterskrift: Karen vil tænke over det og 

vender tilbage. 

Søndag den 7. oktober. 

Det andet arrangement bliver en jubilæumsturnering med guld- og sølvpoints. Den afholdes søndag den 7. 

oktober klokken 9.30. Jens havde lavet et udkast til indbydelsen, som bestyrelsen godkendte, hvorefter 

Jens vil sende den til Otto Rump. Otte Rump er turneringsleder og sørger for den videre distribution af 

indbydelsen. Han medbringer også det nødvendige tekniske udstyr. Jens sørger for, at annoncen kommer i 

september nummeret af Dansk Bridge. Der kan højst tilmeldes 48 par, og tilmeldingsfrist er den 30. 

september.  

Jens undersøger, hvordan vi får barometer til dagen, og laver desuden et program for dagen som en folder i 

A-5 format. Vi spiller i styrkeopdelte seks-bords rækker efter handicap. Vi spiller mindst 55 spil med 

frokostpause og kaffepauser med kage om eftermiddagen. Der skal være regnskabsark til alle, og vi skal 

huske at sende indbydelsen til vores æresmedlem, Otto Jensen. Frokosten bliver en buffet til 95 kroner, og 

der kan købes øl, vand og vin. Jens taler med Per om praktisk hjælp på dagen.  

Indtægter: Alle deltagere betaler 300 kroner. 

Udgifter:  

Betaling til Otto Rump, betaling for annonce, betaling for guld- og sølvpoints, betaling for forplejning, 

betaling for præmier. Flemming vil hente kortene mod en kørselsgodtgørelse. 
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Punkt 8, næste sæson inklusive tilmelding. 

Jens har sat datoer for det næste år ind i kalenderen og tilføjer også 60 års jubilæet. Taksterne for det 

næste år er uændrede, og Jens sender mail til alle medlemmer indeholdende en tilmeldingskupon, som 

man skal udfylde og returnere – samt betale gebyret for det kommende halve år senest den tredje 

spilleaften. Der vil blive spillet makkerpar, hold og sideløbende makkerpar. Klubben er ved at være i bekneb 

for nye medlemmer, da syv medlemmer forlader os. Det betyder, at vi kommer ned på 33 medlemmer, 

hvor 32 er et absolut minimum. Hvordan får vi fat i nye medlemmer? Skal vi slå os sammen med en anden 

klub f.eks. Svinninge? Eller?  

 

Punkt 9, skolebridge. 

Gunna har endnu ikke fået en tilbagemelding fra skolen, om de ønsker skolebridge i næste sæson og på 

hvilken måde. Vi er stadig interesseret i at fortsætte samarbejdet i en model á la dette skoleårs model. 

 

Punkt 10, åben for tilføjelser. 

Privatlivspolitik. Jens har hentet udkastet fra DBf, og alle har fået det tilsendt inden mødet. Den nye 

persondatalov skærper på mange måder reglerne om opbevaring af personlige oplysninger. DBf. 

Efterfølgende har Jens orienteret sig yderligere på DBf hjemmeside med følgende: ”Bemærk, at udfyldelse 

af dette dokument IKKE er et krav fra myndighedernes side, men blot ment som en hjælp til bridgeklubber 

for at kunne identificere hvilke personoplysninger I håndterer i hvilke systemer. Bemærk også, at brugen af 

BridgeCentralen til håndtering af personoplysninger er dækket ind i den standardiserede privatlivspolitik, 

og dette skema er ment som en hjælp til at identificere andre systemer, hvori I håndterer 

personoplysninger, såsom mailsystemer, excel-ark mv”. ”Justitsministeriet er i skrivende stund i færd med 

at udarbejde en vejledning til brug i foreninger, men den når ikke at blive klar, før reglerne træder i kraft 

den 25. maj 2018. Så snart justitsministeriet frigiver deres vejledning, vil den kunne læses på DBf´s   

hjemmeside”. Vores dokument lægges derfor midlertidig på hjemmesiden. Vi aftalte på mødet at slette 

vores Facebook profil. Denne forventes at være slettet inden udgangen af juni måned, da der er 14 dages 

opsigelse. 

Punkt 11, eventuelt. 

De kommende møder vil foregå hos Brit. Stor tak til Hanne for de mange gange, hun har lagt hus til. 

 

  


