
 
 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2020 kl. 18.00 hos Jens 
 
Til stede: Jens, Brit, Hanne, Carl Erik, Hans Henning, Birgitte, Gunna 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 
2. Siden sidst 
 
Jens redegjorde for turneringernes forløb. Den 7-bords makkerparturnering fungerer 
udmærket og tilsyneladende til alles tilfredshed. Den 4-bords holdturnering med et 
sideløbende oversidderhold fungerer  - om end med noget blandet tilfredshed blandt 
deltagerne.  
 
3. Økonomi 
 
Jens redegjorde detaljeret for klubbens økonomiske forhold. Det ved sidste 
bestyrelsesmøde kalkulerede underskud for sæsonen på 3.605 kr. er nu formindsket til 
2.495 kr. 
 
Al bridgemateriel fungerer upåklageligt – ingen grund til udskiftning p.t. 
 
Vinbeholdning er gjort op: 12 rød + 12 hvid på lager. Birgitte køber 80 fl rødvin til 
præmieuddeling. 
 
4. Fremtiden 
 
Risikoen for, at JBK må lukke på grund af svigtende medlemstal, er ikke blevet mindre 
siden sidst. De øvrige klubber i vort lokalområde har ikke vist større interesse for 
samarbejde/sammenlægning på nuværende tidspunkt. 
 
Vores tiltag m.h.t. at gøre bridge mere synlig vil vi praktisere således: 
 
Uformel ”hyggebridge” på Cafe Forsinket. Brit taler med indehaveren for at få hans 
samtykke og anmoder klubbens medlemmer om at deltage.  
 
Produktion af foldere. Gunna og Hans Henning stikker hovederne sammen. 
 
Information/reklame på byens infoskærme. 
 
Brit undersøger, om DBF har egnet materiale til brug eller inspiration for os. 



5. Generalforsamling 27. april 2020 
 
18.00 – 19.00 Generalforsamling og præmieuddeling 
  Flemming L. foreslås som dirigent 
  Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde 21 dage før 
  Kontingent foreslås uforandret 
  På valg til bestyrelsen er: Hans Henning, Gunna (genopstiller) 

Birgitte, Brit (genopstiller). Der skal vælges 2 bestyrelses-
suppleanter 
Revision: Preben er på valg som revisor, Lone Skov er på valg 
som revisorsuppleant. 
Hanne og Brit deltager i distriktets ordinære generalforsamling 
(Gunna substituerer) 

19.00 – 20.30 Spisning. 
  Hanne laver aftale med hallen om traktementet 
20.30 – 22.30 Makkerparturnering 

Der trækkes lod om makkere og spilles en ”Anders And 
Turnering”, d.v.s. ingen bronzepoint, ingen handicapregistrering. 
Der spilles med håndblandede kort. Præmier til 1. og 2. pladsen. 
 

Jens indkalder til generalforsamling: Opslag i klubben 23 marts, mail til medlemmer 
senest 6. april. 
Gunna hænger tilmeldingsliste til spisning og turnering op 23. marts. Tilmeldingsfrist 20. 
april.  

 
 

6. Åben for tilføjelser 
Hjemmesiden er velbesøgt ( i forhold til klubbens medlemstal): 45 hver mandag, 15-20 
andre dage. 
 
Top 16 foregår i denne sæson i hallen. Deltagerindskud: 30 kr. Kaffe/te betales af klubben. 
 
Tilmeldingsfrist for den kommende sæson: 15. august. 
 
 
7. Eventuelt 
Næste møde finder sted i juni, datoen fastlægges af den nye bestyrelse. 
 
Tak til Elise for at have serveret en storslået middag til en forrygende lav pris! 
 
 


