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Bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:
Fraværende:
Referent:

19. august 2008 kl. 17.00 – 21.00
Klublokalet
Karl Bo Jensen, Søren Homann, Find Rotvel, Bente Reib, Steen Christensen,
Bob Østergaard, Jan Frøhlich, Jan Dyhr.
Jørgen Kaad, Aase Niemann
Find Rotvel

Dagsorden (udsendt af Søren):
1. Turneringsplanlægning
2. Kulturnat
3. Eventuelt
An 1 Turneringsplanlægning
Steen har modtaget indbetalinger fra 177 almindelige medlemmer og fra 13 passive
medlemmer. Yderligere 13 medlemmer er tilmeldt turneringerne via deres makker, men har
endnu ikke betalt. Det vil sige at klubben pt. har 203 medlemmer.
Hertil kommer, at mange af deltagerne på det igangværende lynkursus har givet udtryk for, at
de gerne vil fortsætte. Der deltager 33 personer på kurset.
Medlemslisten indeholder 241 navne og skal derfor revideres.
Mandag formiddag par
Der er tilmeldt 5 par. Mindste antal par for at gennemføre er 8.
Jan D, Jan F og Bente undersøger den 20. august 2008 på lynkurset, om der er nogle, der
ønsker at deltage.
Mandag aften par
Der er tilmeldt 24 par. Det er et godt antal, så tilmeldingerne lukkes.
Mandag aften hold
Der er tilmeldt 11 ½ hold.
Under bestyrelsesmødet lykkedes det at finde det manglende par, så tilmeldinger er nu
lukket.
Tirsdag aften par
Der er tilmeldt 20 par. Det er et godt antal, så tilmeldingerne lukkes.
Onsdag eftermiddag par
Der er tilmeldt 36 par. Dette er det maksimale antal, så tilmeldingerne lukkes.
Onsdag aften undervisning
Der er tilmeldt 2 par.
Der forventes at komme flere tilmeldinger fra lynkurset.
Torsdag blå par
Der er tilmeldt 17 par, så der mangler et par.
Under bestyrelsesmødet lykkedes det at finde det manglende par, så tilmeldinger er nu
lukket.
Torsdag rød par
Der er tilmeldt 23 par, så der mangler 1 par.
Der er en del muligheder for at skaffe det manglende par. Bente koordinerer.
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Tilmeldingerne blev sammenlignet med den eksisterende medlemsliste, for at undgå
unødvendige indbetalinger til DBF. Medlemmer, som ikke er tilmeldt de nye turneringer og
heller ikke har fornyet deres kontingentbetaling, blev slettet.
An 2 Kulturnatten
Steen har haft kontakt med Fink fra Gråsten Bridgeklub. Fink får lavet et nyt sæt foldere til
uddeling. Gråsten stiller kun med 4 par til holdturneringen.
Jan D kan kun deltage i 2 timer i Enighedens telt på grund af et andet arrangement. Jan D får
så tiden fra kl. 20 til 22.
(Ref.: Jørgen har meldt ind pr. e-mail, at han alligevel deltager, så han kan overtage fra Jan D
kl. 17-18).
An 3 Eventuelt
Øl, vand og vin
Der er ikke udelt tilfredshed med leverancer fra Fuglsang. Jan D har spurgt Rema, som har
givet et billigere og mere fleksibelt tilbud på både øl, vand og vin. Punktet tages op på næste
bestyrelsesmøde.
Kortblander
Klubbens kortblandere har spurgt om kortblanderen kan blande de nye kort. Karl Bo og Jan F
forsøgte under mødet at justere kortblanderen, men det lykkedes ikke.
Kortblanderne vil også gerne i god tid have besked om antal læg til de enkelte turneringer.
Turneringsledere kan lægge besked i Steen’s postbakke
Veste og T-shirts med logo
Bente præsenterede de nye veste og T-shirts med påtryk af klubnavn på ryggen. Designet
blev bredt accepteret. Skarpheden af logoet skal forbedres før det kan påtrykkes. Veste og Tshirts bliver anvendt første gang under Kulturnatten.

