
 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 25.september 2018 klokken 19 hos Jens. Afbud fra Birgitte og 

Anette. 

Dagsorden: 

1. Evaluering af jubilæumsfesten den 15.9.18 

Festen var en succes, vi har fået flere, positive tilbagemeldinger, så vi er alle glade. 

2. Jubilæumsturneringen den 7.10.18 

Turneringen afholdes som en guldturnering med 55 spil. Bordene sættes op dagen før af Per og Brit. Der er 

tilmeldt 40 par, og vi spiller i tre rækker. 

3. Bordopstilling – Per Hansen og Mak-Jolly 

Monique sætter borde op i ugerne 44-46, Per sætter borde op de øvrige gange. 

4. Opfølgning på den ekstraordinære generalforsamling 10.9.18 

Jens sender mail til os om dette, og de nye vedtægter er lagt på hjemmesiden. 

5. Økonomi inklusive status for kontingentbetaling og jubilæumsfonden 

Der er pt. fire medlemmer, som mangler at betale.  

Jens sender regnefilen fra Danske Netbank til Gunna. Data fra denne fil kan overføres til bridgeforbundets 

regnefil. Vi har ikke overskredet vores budget for jubilæet. 

6. Nyheder fra distriktet (klubledermødet) 

Jens deltog fra os og har sendt referat udfærdiget af Ib Larsen til os sammen med andet relevant materiale 

fra dagen. 

7. Juleafslutning 

Juleafslutning afholdes den 10. december med samme indhold som de foregående år. Hanne sørger for 

gløgg, og Jens tager sig af turneringen. Pris 35 kr. for deltagelse, 10 kr. for kaffe – se dog mail 30.9.18 fra 

Gunna, hvor prisen nu er sat til 50 kr. for alle. Turneringformen bliver en parturnering, hvor vi sætter alle 

deltagere op i rangorden (HC). To halvdele.  De lavere rangeret (HC) spillere trækker lod om en af de 

øverste osv. Der bliver præmier til par nr. 1 og par nr. 5. 

 

8. Åben for tilføjelser 

Næste møde bliver den 11. 2.19 hos Gunna, madholdet består af Anette, Birgitte, Gunna og Brit. 



Jyderup Bridgeklub 
Bestyrelsesmøde 25-9-2018 
 

Punkt 4) Ekstra ordinær generalforsamling 10-09-2018. 
 

-> Opdateret vedtægter på hjemmesiden 

 

-> Sendt til Danske Bank, foreningsservice (plan 7-8-2018 effekt: 11-09-2018) 

 
1) Bestyrelsesunderskrifter (som blev underskrevet sidste bestyrelsesmøde 16-8 -

2018) 
2) Bank hjælpeskema med instruks om hvad vi ønskede (16-8-2018) 
3) Referat af ekstraordinære generalforsamling (underskrevet af formand) 
4) Referat af ordinære generalforsamling (underskrevet af formand) 
5) Regnskab 2017-2018 (01-04-2017 – 31-3-2018, intet budget for 2018-2019) 
6) Nye vedtægter (10-09-2018) 
7) CVR nr. bevis fra erhvervs styrelsen (08-09-2018) 
8) Legitimation Gunna Steffensen (sundhedskort) 
9) Legitimation Gunna Steffensen (kørekort) 
10) Legitimation Jens Lundberg (sundhedskort) 
11) Legitimation Jens Lundberg (kørekort) 

 

-> Danske Forening privat aftale. (Underskrevet af formand 7 sider og returneret til 
banken: 17-09-2018) 
 

-> Adgang til JBK netbank med Nem ID: 19-09-2018 (over middag) 


