
Jyderup Bridgeklub

Referat af bestyrelsesmøde 12-10-2020 hos Jens. Alle til stede: Brit J, Jens L, 
Carl Erik K, Hans-Henning N, Hanne K.

1. Godkendelse af referater fra de seneste møder: Best. 26. august, 
generalforsamling 7. september og konstituerende best. 7.september 2020 
godkendt. Kommentar til indlæg på generalforsamlingen om præmier. 
Sæson 2019-2020 fik 24 af 28 deltagere præmier, så vi fortsætter vores 
model med vinpoint og handicappoint ude for præmierækken.

2. Siden sidst: Vores regnskabsår følger bridgeåret. Vedr. bordopstilling:
midtergang og plads til at gå langs væggen og vinduerne ved
bordbytning. Brit gennemgår coronaregler, når de ændres.

3. Økonomi: Bankkonto pt: kr.30.554. Næsten hele kontingentet er betalt, 
dog mangler 2 medlemmer pt. at betale. Indtægter pt. kr. 19.867 og 
udgifter: kr. 12.682. For regnskabsåret forventes et underskud ca. 6.000 
kr. Dels på grund af den forventede julemiddag, som klubben betaler, købt 
ekstra vin fl. til dækning af præmier. Ekstra udgifter til håndsprit mm. 

4. Begyndere: 7 deltagere + 2 hjælpere (Anni Arensberg Madsen og Anni 
Kamstrup) 2 borde, stor interesse og god stemning.

5. Juleafslutning: Klubben giver middag og 1 øl/vand eller 1 glas vin
kl.18.00; derefter "Anders And" par-turnering med fri lodtrækning af 
makker. Tilmelding nødvendig Hanne sørger for opslag.

6. Fremtiden: Vi ved intet, vi er afhængige af Coronasituationen

7. Åben for tilføjelser: Sølvpointturneringen: Klubben betaler 10+9 kr. pr 
deltager. Holdturneringen: 1 fl. pr. vinder pr deltager for hver runde. 1 fl. 
for bedste HC for 2 deltagere udenfor præmierækken for hver runde. I alt 
24 fl. for sæsonen. Bestyrelsessuppleanterne skal ikke inviteres til at 
deltage i møderne, men de vil få tilsendt dagsorden og referat.

8. Eventuelt: Næste møde -spisemøde- mandag 15. februar 2021 kl.18.00 hos
Jens, tak til Elise!

Referat af Hanne Knudsen den 14.oktober 2020

Min Computer
Gul seddel
Mødet blev senere aflyst på grund af Covid 19. Der var heller intet på dagsorden, da bridgen var stoppet indtil videre. Næste best. møde aftalt til den 30-6-2021.


