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Hej alle

Bestyrelsen holdt et kort møde efter aftenens spil i går for at tale om, hvilke turneringsmuligheder vi 
så for den næste sæson. Vi nåede frem til det, som Jens netop har sendt som et forslag til afkrydsning 

blandt medlemmerne.

Bestyrelsen i torsdagsklubben har sagt nej til at mødes med os og tale om en eventuel 
sammenlægning af klubberne. De kan ikke se noget formål med det. Svinninge bridge vil tænke lidt 
over det, så vi afventer.

Hanne tager sig af madbestilling til generalforsamlingen og taler med Per (Hallen) forinden.

Hilsen Brit.

--

Min Computer
Gul seddel
Til stede var: Hanne Knudsen, Birgitte Sørensen, Brit Jensen, Gunna Steffensen og Jens Lundberg



JBk 2019-20 

 
Vi spiller Makkerpar hver 2. gang og Hold hver 2. gang med sideløbende 

makkerpar turnering, hvis der fortsat er stemning herfor.  
 

Man kan spille med forskellige makkere i de to turneringer. 
 
Regner du med at spille i Jyderup Bridgeklub 2019-2020? 

 

Makkerpar, hver uge (makkerpar og sideløbende makkerpar):  ja □      nej □ 

Makkerpar, hver 2.uge:  ja □      nej □ 

Hold, hver 2.uge:   ja □     nej  □ 

 
Navn:  

 
Afleveres næste gang, hvor vi kan tale om jeres ønsker og planer. Sæt gerne 
navn på. Markeringer er ikke bindende, men kun en foreløbig tilkendegivelse. 
Svar kan også skrives i en mail til formanden Jens Lundberg: jelu@bakara.dk 
 
 
 

 

 

 

JBk 2019-20 

 
Vi spiller Makkerpar hver 2. gang og Hold hver 2. gang med sideløbende 
makkerpar turnering, hvis der fortsat er stemning herfor.  

 
Man kan spille med forskellige makkere i de to turneringer. 
 

Regner du med at spille i Jyderup Bridgeklub 2019-2020? 
 

Makkerpar, hver uge (makkerpar og sideløbende makkerpar):  ja □      nej □ 

Makkerpar, hver 2.uge:  ja □      nej □ 

Hold, hver 2.uge:   ja □     nej  □ 

 
Navn:  
 

Afleveres næste gang, hvor vi kan tale om jeres ønsker og planer. Sæt gerne 
navn på. Markeringer er ikke bindende, men kun en foreløbig tilkendegivelse. 
Svar kan også skrives i en mail til formanden Jens Lundberg: jelu@bakara.dk 
 


