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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 25.juni 2008 kl. 19.00 – 21.00 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Karl Bo Jensen, Søren Homann, Find Rotvel, Aase Nieman, Bente Reib, Jan 

Dyhr, Steen Christensen.  
Fraværende:  Jan Frøhlich, Bob Østergaard, Jørgen Kaad 
Referent: Find Rotvel 
 
Dagsorden (udsendt af Søren): 
 

1. Den kommende sæsons program 
Torsdage 
Folder 
Pakning 

2. Uddeling af opgaver i forbindelse med Kulturnatten 
3. Turneringskalender for den kommende sæson 
4. Mødekalender for resten af sommeren/efterår 
5. Eventuelt 

 
 
An 1 Den kommende sæsons program 
 
Ingen har meldt sig frivilligt som TL til Torsdag rød og blå. I den kommende sæson træder 
bestyrelsen til med det formål, undervejs at uddanne nogle flere TL.  
 
Torsdag blå med undervisning ½ time varetages af Søren og Jørgen. 
 
Torsdag rød foreslås varetaget af Jan D, Find, Jan F og Bob enten på skift eller som spillende 
par. Endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde. 
 
Indbydelser til den kommende sæson sendes ud til de nuværende medlemmer (både aktive 
og passive) omkring 1. juli. Der sendes følgende materiale, der samles i en lille folder: 
 Velkomst forfattet af Søren 
 Beskrivelser af klubbens turneringer 
 Tilmelding med vejledning og girokort 
 Beskrivelse og fotos af bestyrelsen 
 Aktivitetskalender inklusive indledende runder for mix-par og veteran-par. 
 Makker søges service 
 Klubbens ordensregler 
 
Steen har bestilt nye girokort. Når Steen modtager dem, sender han besked til øvrige 
bestyrelsesmedlemmer, som hjælper med at pakke og sende materialet. 
 
Karl Bo printer labels til kuverterne (dette skete umiddelbart efter mødet). 
 
Aase og Bente forbereder kuverterne med labels. 
 
 
An 2 Uddelegering af opgaver i forbindelse med Kulturnatten fredag 22. august 
 
Klubben har af Kommunen fået tildelt en 10 meter bred plads på honnørkajen foran slottet.  
 
Aase har bestilt telt hos Kjær.  
 
Strøm skal hentes på slotspladsen. Bob er ansvarlig. Aase undersøger leje af kabel ved 
teltudlejer.  
 
Vin og anden drikkelse: Jørgen er ansvarlig. 
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Snacks: Aase er ansvarlig 
 
Søren har sendt ansøgning om økonomisk støtte til DBF. (Klubben har endnu ikke modtaget 
støttebeløbet fra sidste år!). 
 
Aase beder Kjær om at sætte teltet op, så tidligt som muligt på dagen. 
 
Kl. 13 hentes spilleborde og andet i Klubben. Søren kommer med trailer. Jan D og Find 
hjælper. 
 
Bridgeturneringen starter kl. 17 og slutter kl. 22. Turneringen arrangeres som 5 runder á 8 spil 
(ca. 1 time pr. runde). Efter hver runde skiftes til nye spillere. Vi vil i år forsøge at få nogle af 
de ”unge” spillere til at stille op. 
 
Steen kontakter Gråsten Bridgeklub vedr. deres deltagelse i turneringen. 
 
Aase skaffer materiale fra DBF. 
 
Jan F arrangerer en publikumskonkurrence. Præmierne skal uddeles samme aften. Søren 
stiller med et lykkehjul, som anvendes til lodtrækning mellem de rigtige svar. 
 
Aase viste et forslag til en vest med logo som bestyrelsesmedlemmerne kunne bære under 
turneringen. De fleste foretrak i stedet en T-shirt, men der var også tilslutning til en vest, hvis 
bare den ikke var i samme farve og stof som eksemplet. Det blev besluttet at indkøbe 10 stk. 
veste og 10 stk. T-shirts med logo. 
 
Den 14. august kl. 18 samles bestyrelse igen for at detailplanlægge arrangementet. 
 
 
An 3 Turneringskalender for den kommende sæson 
 
Klubben har i år kun fået tildelt indledende runder i mix-par og veteran-par. 
 
Indledende mix-par afholdes den 25/1 2009 med Bob og/eller Jørgen som TL. 
 
Indledende veteran-par afholdes den 16/11 2008 med Karl Bo som TL. 
 
Sønderborgturneringen afholdes den 17/5 2009. Den lægges så sent for at undgå 
sammentræf med andre turneringer i området. TL er ? 
 
Champagneturnering afholdes den 28/12 2008 med Jan F som TL. Der skal søges om 
sølvpoint i god tid. 
 
Sidste spilledag i efteråret er 11/12 2008 
 
Første spilledag i foråret er 5/1 2009  
 
Sidste spilledag i foråret er 30/4 2009 
 
Klubafslutning er 1/5 2009 
 
Generalforsamling er 4/5 2009 
 
 
An 4 Mødekalender 
 
14. august 2008 kl. 18.00. Detailplanlægning af Kulturnatten. 
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19. august 2008 kl. 17.00. Detailplanlægning af klubturneringerne. Jan D bestiller mad. 
 
 
 
An 5 Eventuelt 
 
Rengøring af toiletter. Efter at ungdomsskolen er rykket ind i bygningen, er der problemer 
med rengøring. Kan adgangsforholdene ændres, så ungdomsskolen ikke kommer på vores 
gang? Hvordan er de kontraktlige forhold omkring vedligehold og rengøring? Aase har 
modtaget et brev fra Kommunen. Bente følger op. 
 
Skat og feriepenge til rengøringshjælp. Steen kontakter Skat for at høre hvordan en klub som 
vores bedst arrangerer sig.  
 
Drop-in den 30/6 mangler en TL, fordi Bob har meldt afbud. Steen overtager. (Rettelse: Efter 
mødet har Jan F meldt sig som TL). 


