
Jyderup Bridgeklub

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. februar 2019 klokken 18 hos 
Gunna. Afbud fra Hanne og Anette.

1. Siden sidst og godkendelse af sidste referat
Referatet fra den 25. september 2018 blev godkendt.

2. Økonomi
Gunna fremlagde regnskab, og Jens udleverede regnskab fra regnskabsfilen.
Alt ser fint ud, og det er tilstrækkeligt med regnskabsoversigten fra Gunna til 
møderne.

3. Turneringer
Turneringer: Makkerpar. Faste substitutter: Dianna og Find Heede, spiller også 
25.februar og således ikke de sidste 3 gange. Oprykning til A rækken foreslås 
Gunna og Bente (nr. 3), da vi har nemmere ved at skaffe substitutpar
til B rækken. Holdturneringen ok. I sideløbende alm. points, da IMP ellers blev 
regnet med negative tal.

Top 16: Ole samler deltagere efter bronzestillingen i klubben 8.april. 
Turneringen afholdes ikke længere hos Hanne og Ole, så det bliver hos Gunna 
eller i hallen den 6. maj. Kaffe skal bestilles, hvis man skal være i hallen. 
Indskud 20 kroner. Sølvpoints 4 x 33 kr. = 132 kr. plus præmier 4 fl.

Præmier (1,5 fl. pr deltager): Makkerpar: pt. 22 fl. Budget: 54 fl. Sideløbende 
makkerpar: pt. 6 fl. Budget: 12. Hold: Efteråret: 8 fl. til Preben Jakobsens 
hold, vandt 1. og 2.turnering. Forslag: Bedste multihold score uden for 
præmierækken:Ole og Hans Henning. Bedste handicapscore uden for 
præmierækken: Bente og Gunna. Foreslås samme procedure for forårets to
turneringer. Vi forventer således at udlodde, max 90 flasker. Beholdning hos 
Hanne: 26 rødvin og 18 hvidvin = 44 fl. Vi mangler således 45 flasker, se bilag 
holdturnerings præmier.

Status for substitutanvendelse: Pt. 53 heraf 16 som faste substitutter. Hans 
Henning og Dorte Knudsen, hver 4 gange.
Arne Larsen, Erik Madsen og Jytte Hangaard, hver 3 gange. Hvis en substitut 
deltager 6 gange i sæsonen eller mere, kan man få en gratis middag og 
deltagelse i turnering efter generalforsamlingen.

Alle forslag i punkt 3 blev godkendt. Birgitte køber 60 flasker vin.
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4. Bridge pc
Pc er efterset og repareret. Stig mener, det er et spørgsmål om kort tid, før 
den ikke kan fungere på grund af væskeskaden. Han kan evt. levere en brugt 
pc. Vi fortsætter med den beskadigede lidt endnu. Der har ikke været opstarts 
problemer siden. Vi kan evt. låne Torsdags Bridge klubs pc. Det kræver, at vi 
får fat i Arne og låner nøglen. Bestyrelsen i Torsdags Bridge har givet tilsagn. 
Alternativet er, at Jens har opdateret sin Mac Pro med Windows 10, 
bridgecentral og bridgemate program. Den er testet og kan anvendes som 
reserve pc. Kræver naturligvis at Jens lige skal have den hentet hjemme.
Vi besluttede at fortsætte med pc-en indtil videre.

5. Generalforsamling
Generalforsamling afholdes mandag den 29. april klokken 18, dagsorden 
udsendes/sættes op mandag den 1. april, så vi opfylder kravet om 21 dage før.
Tilmelding til spisning hænges op den 8. april.

6. Næste sæsonstart bliver mandag den 2. september.

7. Åben for tilføjelser
Vi besluttede, at vi fremover inviterer supleanter med til 
bestyrelsesmøderne.

Hvad er vores fremtidsudsigter? Vil det være hensigtsmæssigt at 
sammenlægge de tre bridgeklubber i Jyderup og Svinninge?

Inden mødet havde Birgitte, Gunna og Brit undersøgt hvor mange medlemmer,
der er i alt, og Brit medbragte en oversigt til mødet med de 97 navne, fordelt 
på de enkelte klubber og med anførelse af primær klub. Fordele og ulemper 
ved en eventuel sammenlægning skal gennemgås, og vi besluttede at indkalde
de tre bestyrelser til et fællesmøde, hvor minimum de tre formænd skal 
deltage. Forslag til indbydelse er vedlagt referatet.

8. Eventuelt
Ingen punkter.


