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Bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:
Fraværende:
Referent:

2. februar 2009 kl. 17.00-19.00
Klublokalet
Karl Bo Jensen, Søren Homann, Find Rotvel, Steen Christensen, Jan Dyhr,
Jan Frøhlich, Aase Niemann. Bob Østergaard
Jørgen Kaad, Bente Reib.
Find Rotvel

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

Opfølgning fra sidst
Forårets program
Generalforsamling
Vedtægtsændringer
Ny opvaskemaskine
Brug af projektor
Eventuelt

An 1 Opfølgning
Medlemsstatus
Enighedens K-medlemmer er ikke blevet registreret korrekt. Fejlen er begået af Enigheden,
og den betyder, at K-medlemmer ikke kan tilmeldes turneringer og ikke modtager Dansk
Bridge. Enigheden har allerede betalt for K-medlemmerne til DBF. Karl Bo sørger for at Kmedlemmer bliver registreret og bliver tilmeldt til DBF.
Bridgesoftware
Bob indkøber CD med Bridgevejen hos DBF, som vi kan forsøge at anvende i
undervisningen, nu vi har fået projektoren.
Husleje
Kommunen har ikke en fast politik på området. Vi mener, at der er tale om
forskelsbehandling, når vi er de eneste i huset, der betaler husleje. Søren og Bente følger op.
over for Kommunen.
Betaling for nye spillekort
Bob har lavet en telefonisk aftale med leverandør om 50% rabat. Aftalen er blevet bekræftet
over for Steen. Endelig faktura er endnu ikke modtaget.
Telefon
Jan F har undersøgt mulighed for IP-telefoni. Dette er ikke muligt. Klubben har fået
meddelelse om, at fastnettelefonen flyttes fra Tele2 til Cybercity.
Øl, vand og vin
Lise Gregers Jensen præsenterede nogle forslag til vinudvalg. Både papvin og flaske. Søren
foreslog, at Enigheden anskaffer et vinkøleskab. Husudvalget bemyndiges igen til at beslutte,
hvordan vi bedst tilfredsstiller medlemmernes ønsker.
Økonomi
Økonomien er bedre end budget. Steen meddelte, at vi har haft flere indtægter og færre
udgifter end budgeteret.
Juleafslutninger
Retningslinierne for juleafslutningerne, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 2.
november 2008, er blevet fulgt og har fungeret godt. Turneringslederne har modtaget mange
positive tilkendegivelser fra medlemmerne.
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An 2 Forårets program
19. april

DM-turnering for begyndere (dvs maks. 2 år i klub og maks. 500
bronzepoints). TL: Da Bob og Aase skal konfirmeres, træder Søren, Find,
Steen (måske) og Karl Bo (måske) ind i stedet.

25. april

Begynderturnering for Enighedens onsdag-aften spillere. TL: Aase med
bistand af Find.

1. maj

Fælles afslutning af klubsæsonen med præmieoverrækkelser.

4. maj

Generalforsamling

17. maj

Sønderborgturneringen. TL: Tage Hansen. Bob er ansvarlig for at søge om
sølvpoints og for annoncering.

August

Kulturnat. Aase og Bente deltager i de indledende møder med Kommunen,
som forventes indkaldt i april 2009.

An 3 Generalforsamling
På valg i år er: Jan D, Aase, Bente, Søren og Bob. Alle er villige til genvalg. (check Bente,
som var fraværende på mødet).
Bestyrelsen foreslår Leif Aas som dirigent.
An 4 Vedtægtsændringer
DBF har gennemgået Enighedens vedtægter og derefter sendt ændringsforslag til Søren.
Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af Søren, Steen og Karl Bo til at gennemgå
forslagene og revidere vores vedtægter.
De reviderede vedtægter fremlægges på næste bestyrelsesmøde (inden
generalforsamlingen).
An 5 Ny opvaskemaskine
Den nuværende maskine er for langsom, hvilket specielt er et problem om onsdagen, hvor vi
har et meget stort hold om eftermiddagen efterfulgt af et nyt hold om aftenen.
Jan F undersøger årsagen til at maskinen er langsom. (Programvalg? Kraftforsyning?).
Herefter tager vi stilling til, om der skal anskaffes en hurtigere model.
Som et sidespring til opvaskemaskine-diskussionen: Af hensyn til turneringsledere og folk,
der lejer lokalerne, opfordres Husudvalget til at lave og ophænge en lille beskrivelse af, hvor
og hvordan sikringer udskiftes, og hvor nøglen er placeret.
An 6 Brug af projektor
For at få det fulde udbytte af den nyindkøbte projektor til undervisning og til turneringer,
indkøber og installerer Teknikudvalget følgende:
- Stort rullegardin monteres imellem nordvinduerne.
- Projektor installeres fast på en hylde over åbningen mellem de 2 lokaler.
- Bærbar PC monteres på et rullebord.
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Jan F etablerer trådløs kommunikation mellem stationær PC og bærbar PC, så
den bærbare kan komme på nettet.

Målsætningen er, at udstyret skal være klart til DM-turneringen for begyndere.
An 7 Eventuelt
Kaffemaskine
Bob udfører nu al almindelig service på maskinen. Ekstern service er kun nødvendig til
udskiftning af afkalkningspatronen eller hvis der sker havari.
Næste bestyrelsesmøder
?

