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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 24. oktober 2007 kl. 18.00 – 21.00 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Karl Bo Jensen, Jan Frøhlich, Jørgen Kaad, Bob Østergaard,  
  Søren Homann, Find Rotvel, Aase Nieman, Bente Reib.  
Fraværende:  Jan Dyhr, Steen Christensen 
Referent: Find Rotvel 
 
Dagsorden (udsendt af Søren): 
 

1. Godkendelse af sidste referat 
2. Vin og bridge arrangement 
3. De åbne turneringer 
4. Bridgemate 
5. Kortblanderen 
6. Kaffeautomat 
7. Opdatering af medlemskartotek – indberetning til forbundet 
8. Eventuelt 

 
 
An 1 Godkendelse af sidste referat 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 
 
An 2 Vin og bridge arrangementet 
 
Arrangementet er flyttet til fredag den 23. november 2007. Jørgen sørger for at udarbejde en 
invitation og en tilmeldingsliste. Vi laver reklame for arrangementet på hjemmesiden. 
 
 
An 3 Åbne turneringer 
 
Veteran Par søndag den 11. november: Der er tilmeldt 10 par. Tilmelding stoppet. 
 
Dame Par søndag den 6. januar: Der er tilmeldt 10 par. Tilmelding stoppet.  
 
Mix Par søndag den 27. januar: Der er tilmeldt 11 par. Tilmeldingsfrist er den 28. oktober.  
 Jan Dyhr (TU) skal huske tilmelding til Distriktet. 
 
Åbent Par søndag den 24. februar: Der er tilmeldt 5 par. Tilmeldingsfrist er den 30. november.  
 Jørgen (TU) skal huske tilmelding til Distriktet. 
 
 
An 4 Bridgemate 
 
Alle klubbens turneringer anvender Bridgemate. Systemet fungerer godt så længe der ikke 
laves fejl ved bordene. Karl Bo opfordres til at lave et lille arrangement for TU'erne en søndag 
uden for kirketiden, hvor TU'erne kan lære at korrigere forkerte indtastninger og andre fejl. 
 
 
An 5 Kortblander 
 
En grundig undersøgelse har vist, at klubbens kortblander ikke kan blande de nye kort, som 
blev indkøbt i august måned. Der er ingen problemer med blanding af de gamle kort. 
 
Bob har kontaktet DBF for at finde en løsning. Det viser sig, at Blaksets Bridgecenter har det 
samme problem, men DBF kan ikke angive en løsning.  
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Heldigvis er regningen (alt i alt ca. 10.000 kr. for spillekort plus kortmapper) ikke betalt endnu, 
og DBF har fået at vide, at det ikke vil ske, før vi er sikre på, at kortene kan blandes. 
 
I sidste ende kan vi blive nødt til at returnere de nye kort. Nu, hvor tirsdag og onsdag er 
færdige med deres kvalifikationsturneringer, er behovet for de mange spil kort ikke længere 
så stort. 
 
 
An 6 Kaffeautomat 
 
Kapaciteten af den nye kaffeautomat er for ringe. Den kan ikke servicere alle de 
kaffehungrende i pauserne. Aase kontakter leverandøren for at finde en løsning. Evt. må vi 
levere automaten tilbage mod at købe en større model og betale differencen. 
 
 
An 7 Opdatering af medlemskartotek – indberetning til forbundet 
 
Klubbens medlemskartotek (orange ringbind) har cirkuleret ved alle klubturneringerne. 
Alligevel mangler mange medlemmer at angive, om oplysningerne er korrekte.  
 
TU'erne må derfor påtage sig en aktiv rolle. Først finde ud af hvem der mangler, og dernæst 
direkte spørge dem. 
 
Medlemsdata skal indberettes til DBF om ca. 3 uger. 
 
 
An 8 Økonomi 
 
Der har været en forespørgsel om betaling til medlemmers deltagelse i divisionsturneringen 
for hold.  
 
Bestyrelsens holdning er, at klubben vil dække turneringsindskud for aktive medlemmer, 
medens transport- og opholdsudgifter er klubben uvedkommende.  
 
Søren har i et brev videregivet bestyrelsens holdning til medlemmet. Den konkrete sag er 
dermed afsluttet.  
 
 
An 9 Eventuelt 
 
Aase havde konstateret, at klubbens lokaler var velegnede som selskabslokaler, fordi der er 
god plads, meget service, komfur mv.. Hun foreslog derfor, at medlemmer skulle kunne låne 
lokalerne for et mindre beløb, som skulle dække slid, forbrug af el og svind.  
 
Debatten om hvordan en sådan låneordning kan arrangeres nåede ikke frem til en 
konklusion. 


