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Bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:
Fraværende:
Referent:

1. september 2007 kl. 13.00 – 17.00
Klublokalet
Jan Dyhr, Jan Frøhlich, Steen Christensen, Jørgen Kaad, Bob Østergaard,
Søren Homann, Find Rotvel, Aase Nieman, Bente Reib.
Karl Bo Jensen
Find Rotvel

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

Godkendelse af sidste referat
Gennemgang af dage – for sidste gang!
IT-status
Gennemgang af årets aktiviteter
Evaluering af Kulturnat-arrangementet
Økonomi - status
Etikette og regler ved bridgebordet – Hvad er klubbens regler? – Hvad er
medlemmernes regler?
8. Eventuelt

An 1 Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger:
Printeren er ikke defekt. Den manglede bare toner.
Kortblandemaskinen er afprøvet, og den fungerer tilsyneladende godt.
Ny kaffemaskine er indkøbt og installeret.
An 2 Gennemgang af dagene – for sidste gang
Tilmeldinger
Mandag hold er afsluttet.
Onsdag eftermiddag par er afsluttet.
Øvrige turneringer mangler finpudsning. Referenten var ikke i stand til at følge alle
dispositionerne.
Turneringslederne arbejder stadig på at få det sidste til at gå op.
Anskaffelse af flere kort?
Klubben har kort til 16 læg á 32 spil. Med de planlagte turneringer betyder dette, at der skal
blandes kort 2 gange om ugen. Økonomisk kan klubben godt klare en anskaffelse. Vi ser
tiden lidt an.
An 3 IT-status
Bridgemate
Serveren til Bridgemate gik i stykker under Kulturnatten. Karl Bo har sendt den til reparation.
Vi beslutter at anskaffe en ekstra server. Bob kontakter DBF. Under alle omstændigheder kan
vi ikke benytte Bridgemate fra sæsonstart.
Projektor til barometerturneringer
Søren foreslog anskaffelse af en projektor, der kunne tilsluttes Bridgecentral, så man løbende
kan se resultatet i barometerturneringer. Søren finder ud af økonomi og teknik.
Den gamle defekte PC smides ud.
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Enkelte ældre programmer kan ikke køre under Windows XP, som er styresystemet på den
nye PC. Jan D forsøger at skaffe en ældre PC, så vi kan køre disse programmer.
An 4 Årets aktiviteter
24. oktober 2007:

Vin og bridge (Arrangementet er flyttet fra tidligere annnonceret
dato).

11. november 2007:

Veteran par. Karl Bo er TL og Jan F er føl.

28. december 2007:

Champagneturnering. Karl Bo, Aase, og Jan F står for
arrangementet.

6. januar 2008:

Dame par. Bob er TL og Find er føl.

27. januar 2008:

Mix par. Jan D er TL og Steen er føl.

24. februar 2008:

Åbent par: Jørgen er TL og Bente er føl.

30. marts 2008:

Sønderborgturnering. Bente og Jan D står for arrangementet. Søren
spørger om Tage vil påtage sig jobbet som TL.

Turneringsledere sørger for at tilmeldingssedler hænges op.
An 5 Evaluering af Kulturnat-arrangementet
Der var stor publikumsinteresse, og mange forespørgsler om indmelding. Desværre ligger
Kulturnatten på en dato, hvor tilmeldinger til turneringer er afsluttet.
Konklusionen på vores deltagelse er, at det har været en meget stor succes, som virkelig har
profileret klubben, og som skal gentages næste år.
Da det er første gang Enigheden har deltaget i et sådant arrangement, så har vi gjort nogle
erfaringer, som gør at vi kan lave et endnu bedre arrangement næste år:
- Enigheden har af arrangøren i Kommunen fået lovning på en bedre placering på næste år.
- Teltet (10 x 3 meter) var i år lejet hos Meldgaard. Næste år vil vi forsøge hos Kjær. Et større
telt ville være godt. Aase undersøger hos Kommunen om det er muligt.
- Et lånt varmeapparat gik i stykker under transport. Det kommer Enigheden til at erstatte.
Næste år aftales leje af varme med Kjær. Hvis vejret bliver godt, så er varme ikke nødvendig.
- Der manglede lys, da det blev mørkt. Næste år skal vi være bedre forberedt.
- Der manglede affaldsposer og klude, og der var behov for en større kasse til
konkurrencesvarene.
- Arbejdsfordelingen var ikke klart aftalt, og der skal etableres vagtplaner. F.eks. kunne
oprydningen bagefter godt være organiseret bedre.
An 6 Økonomisk status
Kassereren oplyser:
Der er indbetalt 180.500 kr. til årets turneringer, og kassebeholdningen er ca. 275.000 kr.
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De største allerede kendte udgifter i det kommende år bliver: Husleje ca. 50.000 kr.,
Kontingent til DBF ca. 55.000 kr. og ny kaffemaskine ca. 21.000 kr.
Alt i alt er økonomien god.
An 7 Etikette og regler
Søren gjorde opmærksom på følgende, som det tit kniber med at overholde:
-

Systemkort skal udfyldes og præsenteres på bordet.
Tiden (7 minutter pr. spil) skal overholdes. Gentagne overskridelser fra samme par
bør påtales af TL. Der kan tildeles justeret score. Søren demonstrerede brugen af de
elektroniske tidsure.

Der er kommet nye alert-regler. De kan down-loades fra DBF (www.bridge.dk). Den første
turneringsdag bør der ligge en kopi på hvert spillebord.
Håndtering af tilmeldinger.
Aase har været ude for at en tilmelding til en turnering ikke er blevet registreret, og at hun
derfor ikke kom til at spille. Løsningen kunne være, at alle tilmeldinger først er gyldige, når
betaling er sket på girokort eller netbank.
An 8 Eventuelt
Toiletpapir og papirhåndklæder.
Der foreligger en gammel mundtlig aftale med Balletskolen om at Enigheden køber toiletpapir
og papirhåndklæder. Til gengæld sørger Balletskolen for rengøring af toiletterne. Andet
vedligehold er Kommunens opgave. Aase forsøger at få en skriftlig aftale i stand.
Lys over trappen.
Jørgen kontakter Kommunen for at få etableret en belysning inden vintermørket.
Husleje.
Der findes ikke en skriftlig huslejeaftale. Steen kontakter Kommunen for at få etableret en
sådan.
Støvsuger.
Husudvalget bemyndiges til at anskaffe en ny støvsuger.

