
Jyderup Bridgeklub 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26.august 2020 kl. 13.00 hos Jens 

 
Til stede: Brit, Hans Henning, Jens, Carl Erik, Hanne, Birgitte, Gunna. 

 
1) Godkendelse af referat fra 10. februar  
 Referatet blev godkendt uden kommentarer 
 
2) Siden sidst 
 Ikke færdigspillede turneringer afsluttes. Vinpoint fordeles til alle. 
 
3) Generalforsamlingen 7.september kl. 18.00 

a) Start med glas vin, øl eller vand 
b) Valg af dirigent (Flemming) 
c) Beretning 
d) Regnskab  
e) Forslag: Ændring af vedtægter: § 2. Klubben ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 5 medlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg i ulige år. Endvidere osv (fortsat 
uændret). § 5, stk 6. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. 

f) Uændret kontingent foreslås 
g) Valg: Hans Henning og Brit på valg (hvis forslag om vedtægtsændring godkendes). Der skal vælges 2 

bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant. 
h) Konstituering sidst på aftenen - efter bridgeturneringen. 

 
4) Præmieudlodning for hold og makkerpar (i alt 64 flasker)   

 umiddelbart efter generalforsamlingen.     
 Birgitte fortsætter som vinindkøber for den kommende sæson og køber nu 100 fl. rødvin. 

 
5) DBf og distriktet 
 Hanne og Brit deltager 
 
6) Økonomi (se vedhæftet status) 

 Der kalkuleres med et underskud på 1600 kr, hvilket dog ikke giver anledning til ændring af 
 kontingent. Beløb, der er betalt for meget til kaffe, tilfalder klubben, medmindre et medlem ønsker det 
 tilbagebetalt.  Det drejer sig om max 40 kr pro persona. På hjemmesiden lægges et notat om evt. 
 refusion senest mandag den 14. september med kontakt til kassereren.  
 
7) Materiel og udstyr  

a) PC, nye kort, kortblandemaskine, bridgemate, batterier mm.    
 Klubben har fået en ny (gammel) PC.     
 Der er kommet en ny version af Bridgecentral.    
 Jens køber nye batterier.      
 Brit og Hanne blander kort til den første spilleaften. Medlemmer opfordres til at deltage i 
 kortblandingen. 

b) Afstandskrav og bordopstilling.      
 Per og Carl Erik sætter borde op, så de opfylder corona-kravene 

c) Håndsprit på alle borde, der stilles på engangsplastic tallerkner m/serviet til opsugning af spild. 
 Brit køber håndsprit og orienterer om praksis   

d) Småkager må droppes i den nuværende form.  
 
8) Næste sæson 

a) Holdturnering - 4 borde 
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b) Makkerpar - 6 borde 
c) Klubsølv - 2. november 
d) Juleturnering - 14. december 
 

9) Åben for tilføjelser.       
 Undervisning starter 15. september. Der er tilmeldt 3 elever. Hanne underviser. 

 
10) Næste møde - mandag den 12. oktober (uge 42) kl. 19.00 hos Jens 
11) Eventuelt - ingen indlæg 

Referent - Gunna 


