
Jyderup Bridgeklub 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 26. August 2019 hos Brit. 
 
Til stede Birgitte, Carl Erik, Hanne, Jens, Brit, Gunna.  
 

Dagsorden 
 

1. Den kommende sæson 
2. Siden sidst 
3. Eventuelt 

 
1. Den kommende sæson 
Der er tilmeldt i alt 29 medlemmer for sæson 2019-20. Som sædvanlig spilles skiftevis hold og makkerpar.  
 
Makkerpar: Der spilles en 4-bords og en 3-bords række med op- nedrykning efter sædvanlig praksis.  
Præmier: Vinpoint efter sædvanlig praksis – i gennemsnit 1,5 flaske pr. deltager. 
 
Hold: Der er tilmeldt 5 hold, og det er mere end Bridgecentral kan klare. Der spilles derfor hold ved to borde, mens 
oversidderholdet spiller med ”hinanden”. De 5 hold skiftes til at være ”oversidderhold” og spiller over sæsonen de 
samme kort og kæmper således på sigt med hinanden. 
Præmier pr. halvsæson: Hold nr. 1: 1 flaske pro persona. Hold nr. 2: 1 flaske pro persona. Bedste parhandicap: 1 
flaske pro persona. ”Oversiddere”: Vinderhold: 1 flaske pro persona. Minihold, bedste multiholdscore for et par: 1 
flaske pro persona. 
 
Økonomi: Der kalkuleres med et underskud på 5-8.000 kr. Vi gør ikke noget ved det, men venter med at se, hvad året 
bringer. 
 
Indkøb af PC – udskydes indtil videre 
 
Bordopstilling: Klubben betaler i fremtiden 100 pr. gang i stedet for som hidtil  200 kr. 
 
Lokaler:  Lokalerne er under renovation. Brit kontakter Per Bahnsen for at få bekræftet, at JBK kan bruge dem i den 
kommende sæson. 
 
 
 
2. Siden sidst 
Referatet af mødet den 17. Juni blev godkendt. 
 
FrivilligCenter Holbæk har indgået en aftale med kommunens biblioteker om gratis kopiering til de lokale foreninger: 
100 kopier af hvert "kopijob". Brit har modtaget kopicertifikatet, således at JBK nu kan benytte sig af muligheden. 
 
DBF arrangerer klublederdage, der afholdes i distrikterne. Brit og Hanne deltager den 7. September i Slagelse. 
 
DBF arrangerer klubdag den 9. November i Middelfart med temaet ”Hvordan kan vi sammen  udvikle og udbrede 
bridgen i Danmark”. Brit og Gunna deltager. 
 
 
3. Eventuelt 
Anette Otto har meldt sig ud af klubben og er fratrådt som bestyrelsesmedlem. Brit kontakter Hans Henning, der er 
bestyrelsessuppleant. 
 
Per Hansen (bordopstiller) er bortrejst i uge 40 og 41 samt 3 måneder til foråret. I de perioder klarer vi selv 
bordopstillingen under Carl Eriks og Birgittes kyndige vejledning. 
 
 
Tak til Brit for at lægge hus til og for den fine forplejning! 
 
 
Gunna 
(Referent) 

 


