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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 6. februar 2008 kl. 17.30 – 20.30 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Jan Dyhr, Steen Christensen, Jørgen Kaad, Bob Østergaard,  
  Søren Homann, Bente Reib (gik 18.30), Jan Frøhlich.  
Fraværende:  Karl Bo Jensen, Find Rotvel, Aase Nieman. 
Referent: Jan Frøhlich 
 
Dagsorden (udsendt af Søren): 
 

1. Godkendelse af referat   
2. Evaluering af juleafslutningerne 
3. Nyt fra forbundet og distriktet 
4. Inventar og nyanskaffelser - forslag 
5. Opdatering tilhørsforhold vedr. diverse betalinger. 
6. Turnering for begyndere 
7. Disciplinærproblem 
8. Indstiftelses pris – forslag fra medlem 
9. Kulturnatten – søgning til medlemsfonden 
10. Nye tiltag – igen medlemsfonden 
11. Turneringsspørgsmål fra klubspillere 
12. Eksklusion?? Det forlyder at et medlem er blevet smidt ud. Jørgen informerer. 
13. Ældresagen og bridgeklubben lokaler 
14. Kaffemaskinen 
15. Medlemsstatus 
16. Økonomi - status 
17. Eventuelt 

 
 
An 1 Godkendelse af sidste referat 
 
Referatet godkendt via. mail. Referat godkendes for fremtiden via. mail.   
 
 
An 2 Evaluering af juleafslutningerne 
 
Udskudt. 
 
 
An 3 Nyt fra forbundet og distriktet 
 
Ny lovbog med stikords register, vi har én.  Bob sørger for indkøb af flere. 
Hjemmeside gennem forbundet. Søren informerer Find. 
 
 
An 4 Inventar og nyanskaffelser - forslag 
 
Vi vil investere i nyt inventar til kontoret, vi skal blandt andet have et skab med lås til blandede 
kort til turneringer. Pris for renovering af kontoret sat til 10-15.000kr. 
 
Der kan evt. opkøbes gammelt kontor inventar fra Danfoss. Jan Dyhr undersøger dette. 
 
 
An 5 Opdatering tilhørsforhold vedr. diverse betalinger. 
 
Det er med beklagelse konstateret at Lise Hansen stadig modtager regninger fra SKAT og 
Topdanmark. 
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Skat har flere gange modtaget besked om kassererskift, men der er åbenbart stadig enkelte 
steder i systemet, hvor rettelsen ikke er gået igennem.  
 
Ligeledes er Topdanmark blevet kontaktet, og der bør fremover ikke ske flere fejlleverancer. 
 
Jørgen Kaad kontakter vores forsikringsselskab samt Sønderborg Kommune for at få et 
overblik over vores forsikringssituation. 
 
Steen laver en liste over hvad vi har af yderligere serviceposteringer, og den gennemgås med 
formanden. 
 
 

An 6 Turnering for begyndere 

Bente og Aase har taget initiativ til en heldagsturnering forbeholdt kursister fra Enighedens 
Lynkursus i august 2007 og andre begyndere. 
 

Turneringen afholdes i Enighedens lokaler den 2. marts og arrangeres i et samarbejde med 
Gråsten Bridgeklub (Eike Petersen). De mulige deltagere er blevet kontaktet direkte. Der er 
tilmeldt 18 fra Sønderborg og 14 fra Gråsten 

 
An 7 Disciplinærproblem 
 
Et medlem har talt med mindre pæne ord om modstanderne. Formanden kontakter 
medlemmet der opfordres til at give en undskyldning. 
 
 
An 8 Indstiftelses pris – forslag fra medlem 
 
Et medlem har forespurgt om muligheden for at indstifte en pris der skulle uddeles til 
bestyrelsesmedlemmer der yder en særlig indsats. Forslaget blev afvist. 
 
 
An 9 Kulturnatten – søgning til medlemsfonden 
 
Der er vedtaget, at vi igen i år vil være med til kulturnatten. Vi vil i den forbindelse søge penge 
fra medlemsfonden igen. 
 
 
An 10 Nye tiltag – igen medlemsfonden 
 
Vi har ikke fået penge fra sidste arrangement (kulturnatten). Formanden tager sig af dette og 
ny ansøgning. 
 
Vi vil gerne gøre en indsats på skolerne i byen. Bente er tov-holder, og Steen kontakter Kim 
Maron, om det er noget, han vil være med til. 
 
 
An 11 Turneringsspørgsmål fra klubspillere 
 
Ønske om styrkeopdeling til champagne turnering. Ikke vedtaget noget herom. 
 
 
An 12 Eksklusion?? Det forlyder at et medlem er blevet smidt ud. Jørgen informerer.  
 
Efter et halvt års begynderundervisning, hvor et medlem endnu ikke havde lært at tage 
kortene op og havde meget vanskeligt ved at tillære sig teorien, fandt underviser Jørgen Kaad 
det nødvendigt, af hensyn til spilleren selv, samt resten af holdet, at rådgive om valget af 
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hobby. Medlemmet blev ikke ekskluderet, men opfordret til at søge en anden hobby.  
 
Bestyrelsen bakker fuldt op om dette, og mener at vi som undervisere har pligt og ret til at 
vejlede begyndere. Bridge er ikke en individuel hobby og vi er nød til at tænke på hele holdet.  
 
 
An 13 Ældresagen og bridgeklubben lokaler 
 
Der blev givet grønt lys til, at formanden arbejder videre på at finde en løsning, således at 
ældresagen kan benytte vore lokaler. 
 
 
An 14 Kaffemaskinen 
 
Aase laver en seddel der beskriver hvad der skal gøres ved kaffeautomaten efter hver 
klubaften. Turneringslederen har ansvaret for, at det bliver gjort.  
 
 
An 15 Medlems status 
 
Der er styr på det. Der har været enkelte henvendelser fra medlemmer, og de er blevet 
opdateret i medlemsdatabasen. 
 
 
An 16 Økonomi  
  
Det ser godt ud, der er penge i kassen til diverse forbedringer. 
 
 
An 17 Evt. 
 
Der vil blive slået resultatvisning til på bridgematen, så man kan se hvor man ligger henne i 
forhold til de andre der har spillet kortene. 
 
 


