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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 17. juni 2019 hos Jens 
 
Deltagere: Carl Erik, Brit, Hanne, Birgitte, Jens, Gunna. 
Fraværende: Anette Otto 
 

 
 
1. Godkendelse af referat fra 11. Februar  

Referatet blev godkendt uden kommentarer. Hanne spurgte til spørgsmålet om 
klubsammenlægninger. Vi er ikke kommet videre i den sag. 

2. Siden sidst 
Torvedag: Klubben havde en stadeplads ved torvedagen første lørdag i maj. Det blev en så 
kold og blæsende fornøjelse, at vi pakkede sammen kl. 11. Det er yderst tvivlsomt, at 
arrangementet havde den ønskede hverveeffekt, men vi blev da synlige for de fremmødte 
torvegæster. 
Klubbens æresmedlem, Otto Jensen er død og er nu slettet af Bridgecentral. Hanne og Ole 
deltager i bisættelsen førstkommende onsdag, og Brit bestiller og sender blomster (200 
kr). 
 

3. Generalforsamlingen 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
Et klubmedlem havde beklaget sig over, at klubben ved jubilæet havde været for 
påholdende og efterlyste generel større rundhåndethed. Det blev taget til efterretning. 
Samme klubmedlem forlangte, at parrene ved generalforsamlingsturneringer bliver fordelt 
efter lodtrækning inden for rækkerne. 
 

4. DBf og distriktet 
Hanne og Brit havde deltaget i Distriktets generalforsamling og udtrykte tilfredshed med 
arrangementet. Også DBF er bekymret over den manglende tilslutning til klubberne og vil 
afholde workshops om fremtiden i november. 
Der vil blive indkaldt til klublederdag den 7. September i Slagelse. 
Kontingent til DBF er uændret. 
Ændringer vedrørende betaling for bronzepoint: Der skal fremover betales for antal spillere 
i en række i stedet for som hidtil for hver enkelt uddelt bronzepoint. 
Jens redegjorde for nyt vedr. server og BC3. 
 

5. Økonomi   
Jens fremlagde regnskab, der viser et budgetteret underskud på 4.400 kr for den 
kommende sæson. Det gav ikke anledning til større bekymring blandt de fremmødte. 
Hanne mener, at prisen for bordopstilling er for dyr: 200 kr pr. aften. Spørgsmålet tages 
op, når Per stopper. 
Der bevilliges 200 kr om året til Jens for papir og patroner. 
Overdragelse af kassererpost: Dokument til banken blev underskrevet, således at 
fuldmagtshavere til klubbens konto nu er Brit (formand) og Jens (kasserer). Der er bestilt 



Jyderup Bridgeklub 
VisaDankort, mens tanken om Mobile Pay blev opgivet, da det koster 1000 kr at oprette 
samt 75 øre pr transaktion. Det fandt vi for dyrt. 
 
 
Foreninger kan kopiere gratis på biblioteket, hvis der laves en kopiaftale: 100 stk pr 
kopijob. 
 
 

6. Materiel og udstyr (PC, nye kort, kortblandemaskine m.m.) 
Det blev vedtaget at acceptere Stigs tilbud på ny PC på 3.000 kr. 
Problemer med kortblandemaskinen har hidtil kunnet løses med hjælp fra Arne.  Så vi 
fortsætter med den, vi har, indtil videre. 
Da vi har en kasse kort i reserve, skulle det ikke blive nødvendigt at købe nye kort til den 
kommende sæson. 
Kortfiler til næste sæson er klar (Alexia.com) 
Brit fortsætter med at blande kort, men efterlyser en hjælper, hvis Anette Otto stopper. 
 

7. Næste sæson incl tilmelding 
Holdturnering med 5 borde hver anden mandag. Der vil kun være sideløbende makkerpar, 
hvis der er tilmeldt nok til 3 borde. 
Makkerpar hver anden mandag. 
Tilmeldingsfrist: 22. August. Jens sender mail ud primo juli. 
Der tilbydes begynderundervisning tirsdage med start 10. September. 
Hanne sætter iøjnefaldende annonce i avisen midt i august. 
Klubsølv: 4. November 
Generalforsamling: 27. april 
 

8. Åben for tilføjelser 
Suppleanter skal inviteres til at deltage i bestyrelsesmøder. 

 

9. Eventuelt 

Næste møde: 14. Oktober kl. 19.00 hos Jens. 

 

 

 


