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Bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:
Fraværende:
Referent:

6. august 2007 kl. 17.00 – 19.00
Klublokalet
Hans Fink (Gråsten Bridgeklub) som gæst, Jan Dyhr, Jan Frøhlich, Find
Rotvel, Bob Østergaard, Steen Christensen, Aase Niemann, Jørgen Kaad,
Karl Bo Jensen, Søren Homann (under den sidste del af mødet).
Bente Reib
Find Rotvel

Dagsorden (udsendt af Søren):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af sidste referat
Kulturnatten
Lynkursus i bridge
Tilmeldinger til den kommende sæson
Økonomi og restance
Kommende bestyrelsesmøder
Evt.

An 1. Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendtes med følgende bemærkning:
Kulturnatten er flyttet fra den 17. til den 24. august.
An 2. Kulturnatten den 24. august 2007
Som en demonstration af bridgespillet spilles en holdkamp mellem Gråsten Bridgeklub og
Bridgeklubben Enigheden.
Spillet foregår i et telt på havnekajen (tæt ved Chr. X broen) i tidsrummet ca. 17 til ca. 22.
Hver klub stiller med 6 til 8 spillere. Der spilles ved 2 borde.
Karl Bo vil kommentere spillet undervejs, og der vil være forfriskninger og en konkurrence for
de besøgende.
Søren har fået bevilget 8000 kr. til arrangement fra Bridgeforbundet.
Aase har bestilt et telt hos Meldgaard. Incl. opsætning og nedtagning koster det 1800 kr.
Hans Fink, Karl Bo og Bob mødes kl. 15.30 ved Klublokalet for at hente 3 borde, stole, tavler
m.m.
Jan F arrangerer det praktiske omkring publikumskonkurrencen.
Jørgen sørger for drikkevarer plus 10 vin som præmier til konkurrencen.
Aase sørger for "glas" og snacks.
Steen sørger for "køling".
Hans Fink og Jan F arrangerer skiltning.
Bob bestiller kortspil til præmier (10 æsker a 2 spil kort), samt ældre numre af Bridge og
Distriktsnyt.
Find sender informationsmateriale om Enigheden til Hans Fink.
Hans Fink laver en folder, som beskriver de 2 klubber.
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An 3. Lynkursus i bridge
Kurset har været annonceret i Ugeavisen og på Enighedens hjemmeside. Dette har resulteret
i 33 tilmeldinger, så kurset gennemføres over 4 onsdage i august.
På den 2. onsdag vil deltagerne blive bedt om at tage stilling til om de vil fortsætte på Torsdag
Blå fra september.
Lærere bliver Jørgen, Jan D, Aase samt Bob (Bob dog kun første gang).
An 4. Tilmeldinger til den kommende sæson
Vi har foreløbig modtaget følgende tilmeldinger:
Mandag par:
22 par
Mandag hold: 9 ½ hold
Tirsdag:
14 par
Onsdag:
24 par
Torsdag rød: 24 par
Torsdag blå:
22 par
Det forventes, at der vil komme flere til i løbet af denne uge.
Tilmeldingerne behandles færdig på næste bestyrelsesmøde tirsdag den 14. august
An 5. Økonomi og restancer
Sammen med indmeldingerne er der indtil nu foretaget indbetaling af i alt ca. 145.000 kr.
På tidspunktet for generalforsamlingen var de samlede restancer for sæsonen 2006-07 på ca.
45.000 kr. Dette beløb er nu reduceret til ca. 5.000. Af forskellige grunde anses en del af
dette beløb for uerholdeligt, så restanterne er nu reduceret til 3 personer, som vil blive
kontaktet igen.
An 6. Kommende bestyrelsesmøder
Tirsdag den 14. august 2007 kl 18.00 (Aase, Bente, Bob og Find har meldt afbud)
An 8. Evt.
Bridgemate fungerer godt ved drop-ins. Karl Bo opfordres til at lave en beskrivelse og en
demo for turneringsledere.

