
 

 
 
 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 14. oktober 2019 kl. 19.00 hos Jens 
 
Til stede: Jens, Brit, Hanne, Carl Erik, Hans Henning, Birgitte, Gunna 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

  
Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse: Per var bortrejst i uge 40-41 og ikke som 
anført i uge 43-44 
 
2. Siden sidst 

 
På grund af Brits øjenoperation blev Brits og Hannes deltagelse i klublederdag aflyst.  
 
Der var desværre for få tilmeldte til begynderundervisning i år. Dagny (fra Kalundborg) 
har henvendt sig til de tre interesserede for at tilbyde dem undervisning i Kalundborg. 
 
3. Økonomi 

 
Jens redegjorde for de økonomiske forhold. Det er besluttet ikke at købe ny PC . Der 
kalkuleres nu med et underskud for sæsonen på 3.605 kr 

4. Fremtiden 
 Samarbejde med Svinninge? 

Muligheden for samarbejde/sammenlægning med de øvrige bridgeklubber i vort område 
blev livligt diskuteret, uden at vi nåede til nogen egentlig konklusion. Risikoen for at JBK 
må lukke på grund af for lille medlemstal er til stede, og vi blev enige om at starte en 
mindre lobbyvirksomhed med medlemmer fra de andre klubber for at lure deres holdning 
til en eventuel sammenlægning. Væsentlige punkter er 1) spillested 2) spilledag  3) hold/ 
makkerpar. 

 Deltagelse i lystændingsfesten? 

Vi vil gerne gøre bridge mere synligt i lokalområdet, men var enige om, at deltagelse i 
lystændingsfesten ikke var den rigtige vej at gå. En idé var måske at spille lidt 
hyggebridge på Café Forsinket en gang i mellem. Cafeen er ret velbesøgt. 

5. Åben for tilføjelser 
Parturnering vil fremover være i en 7 bords række, alle mod alle, 2 spil i hver runde. 

Juleturneringen vil være gratis for deltagerne i år. Hanne sørger for gløgg og aftale med 
hallen. Gunna hænger tilmeldingsliste op 18. november. 

6. Eventuelt  
Mandag i uge 7 afholdes spisemøde hos Jens. Jens og Elise står for maden. 


