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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 3. juni 2007 kl. 9.00 – 16.00 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Søren Homann, Bente Reib, Jan Frøhlich, Find Rotvel, Bob Østergaard,  
  Aase Niemann, Jørgen Kaad (en del af tiden), Steen Christensen, Karl Bo 
  Jensen 
Fraværende uden afbud: Jan Dyhr 
Referent: Find Rotvel 
 
Dagsorden (fra Søren Homann): 
 

1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer 
2. Godkendelse af sidste referat 
3. Udvalgsposter  
4. Økonomi og restance  
5. Tilmeldingsprocedure til den kommende sæson 
6. Turneringsprogram for den kommende sæson 
7. Årsplan næste sæson 
8. Hjemmeside 
9. Kommende møder 
10. Evt. 
 

An 1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer 
 
Hvert medlem præsenterede sig selv efter bedste evne. 
 
An 2. Godkendelse af sidste referat  
 
Referatet godkendtes med følgende bemærkninger: 
 - Udvalgsposterne ændres på flere punkter, som det fremgår listen for neden. 
 - Jan F deltager som suppleant/føl på mandag hold. 
 
An 3. Udvalgsposter 
 
Materialeudvalg: Bob 
Husudvalg:  Jørgen, Aase, Bente, Jan D 
Teknikudvalg:  Karl Bo, Find 
Arrangementudvalg: Søren, Jan F, Bente, Aase 
PR-udvalg:  Aase, Søren, Bente 
Mesterpoint:  Karl Bo 
Appeludvalg:  Bob (som kontakter Tage og Chr. Koch) 
Turneringsudvalg: Karl Bo, Jan F, Steen 
Økonomiudvalg: Steen, Søren 
 
An 4. Økonomi og restancer 
 
Aase har skrevet et følgebrev, som sammen med et girokort er sendt ud til restanterne.  
 
Denne henvendelse har allerede resulteret i, at der er indbetalt ca. 24.000 kr. ud af det totale 
restancebeløb på ca. 45.000 kr. 
 
Der sendes en rykkerskrivelse efter næste bestyrelsesmøde (18. juni).  
 
Enkelte restanter har meldt tilbage, at de allerede har betalt for længe siden. Steen er ved at 
afklare disse enkeltsager. 
Generelt vil komme til at gælde at medlemmer i restance ikke kan deltage i den kommende 
sæson. 
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Klubben har pr. tradition haft specialaftaler mht. betaling af kontingent og spillegebyr. 
Aftalerne resumeres her (selv om de på mødet blev behandlet under eventuelt). 
 Generelt betaler alle kontingent og spillegebyr. Der er følgende undtagelser: 

- Medlemmer af bestyrelsen betaler ikke spillegebyr. 
- Kortblandere og deres ægtefæller betaler hverken kontingent eller spillegebyr. 
- Turneringsledere betaler ikke spillegebyr. 
- Altmuligmedhjælperen betaler ikke spillegebyr. 

Reglerne vil blive sat ind i et ringbind.  
 
An 5. Tilmeldingsprocedure til den kommende sæson 
 
Der er udarbejdet et udkast til fortrykte girokort, hvor man kan krydse spilledage af, angive 
hvilken makker man spiller med, og beregne sit kontingent og spillegebyr. Girokortet blev 
godkendt med en enkelt rettelse.  
 
Der er imidlertid et problem med alle dem, der betaler via Netbank, da informationerne på 
girokortet ikke overføres. Søren afklarer med banken om der findes en intelligent løsning.  
 
Sidste tilmelding bliver den 1. august 2007. 
 
An 6. Turneringsprogram 2007-08 (distriktet) 
 
Der er endnu ikke kommet program for den kommende sæson. 
 
Afregning af den enkelte turnering sker fra turneringsleder til kassereren med besked om hvor 
meget der skal videresendes til distriktet. 
 
I den kommende sæson må vi godt selv blande kort. 
 
Der udpeges følgende turneringsledere og assistenter til turneringerne: 
 Dame par:  Bob - Find 
 Mix par:  Jan D - Steen 
 Åben par: Jørgen - Bente 
 Veteran par: Karl Bo - Jan F 
 
Vedr. semifinaler: Det blev diskuteret om Klubben skulle byde ind. Ingen afgørelse. 
Diskussionen genoptages på næste møde. 
 
An 7. Årsplan (klubben) 
 
Kulturnatten den 17. august 2007: Det undersøges om klubben kan arrangere en demo af 
bridge. Der er møde på biblioteket den 13. juni. Bente deltager. DBF har en fond, hvor der 
kan søges tilskud senest 1. juli. 
 
Champagneturnering:  Fredag 28. december 2007.  
 
Sønderborgturnering:  Søndag 30. marts 2008 
 
Generalforsamling: Mandag 5. maj 2008. 
 
Vin og bridge:  Fredag 5. oktober 2007 
 
Klubturneringer: 
 Første spilledag:   3. september, 2007. 
 Blå torsdag = begyndere starter:  13. september 
 Sidste spilledag i december:  13. december 
 Sidste spilledag:   24. april, 2008 
 Præmieoverrækkelse:   Fredag 25. april 2008 kl. 17 
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Top 16 enkeltmandsturning: Karl Bo og Søren arrangerer for mandag par + hold.  
    Enkeltheder følger senere. 
 
 
An 8. Hjemmeside 
 
Hjemmesiden søges i fremtiden opdateret hyppigere. 
 
Indholdet blev diskuteret. Bl. a. vil bestyrelsesmødereferater i fremtiden blive lagt på nettet 
(efter godkendelse).  
 
Hjemmesidens design søges gjort mindre kedelig. Problemet er, at Bridgecentral fra DBF 
lægger bindinger på Klubbens frihedsgrader.   
 
Karl Bo og Find undersøger mulighederne. 
 
 
An 9. Kommende bestyrelsesmøder 
 
Mandag den 18. juni 2007 kl. 17.30 
 
Mandag den 6. august 2007 kl. 17.00 (vedr. Kulturnatten) 
 
Tirsdag den 14. august 2007 kl 18.00 (Aase og Bente har meldt afbud) 
 
 
An 10. Evt. 
 
Medlemsopdatering: På de første spilledage bør turneringsledere cirkulere ringbind med 
medlemsinformationer, så disse kan blive opdateret. 
 
Aase præsenterede et notat skrevet af medlemmer af klubben, hvori udtryktes utilfredshed 
med forløbet af turneringerne i 2006-07. Notatet blev diskuteret. 
 
Klubtilskud til medlemmers deltagelse i turneringer blev diskuteret. Steen sørger for at 
reglerne bliver opdateret. 
 


