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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 20. april 2009 kl. 17.00-19.00 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Karl Bo Jensen, Søren Homann, Jan Frøhlich, Jan Dyhr, Find Rotvel, Steen 

Christensen, Aase Niemann. Bob Østergaard 
Fraværende:  Jørgen Kaad, Bente Reib.  
Referent: Find Rotvel 
 
Dagsorden (udsendt af Søren): 
 

1. Opfølgning fra sidst 
2. Præmier til sæsonafslutning – hvor mange og hvor meget? 
3. Sæsonafslutning program 
4. Generalforsamling – input til formandsberetning 

a. Vedtægtsændringer 
b. Regnskab og budget 

5. Sønderborgturneringen 
6. Arrangør af åbne turneringer næste sæson 
7. Drop in (hvis vi kan nå det) 
8. Eventuelt 

 
An 1 Opfølgning  
 
Medlemsstatus 
Alle medlemmer skulle nu være korrekt registreret hos DBF. 
 
Husleje 
Der er intet nyt. Søren og Bente følger op. 
 
Betaling for nye spillekort 
De nye spillekort er nu betalt med 50% rabat. 
 
Øl, vand og vin 
Husudvalget har skiftet leverandør for øl og vand. Det er uklart, om der kan skaffes rabat på 
vin (eller om vi allerede får rabat?). Der er opsat en ny prisliste. Der er indkøbt et vinkøleskab 
samt en ekstra opvaskemaskine. 
 
 
An 2 Præmier til sæsonafslutning – hvor mange og hvor meget? 
 
Søren præsenterede følgende oplæg, som blev vedtaget. 
 
Klubmesterturneringen i hver klub: 
Bedste række 
Klubmestre Kop/platte/bakke + 3 flasker vin 
2. plads 2 flasker vin 
3. plads 1 flaske vin 
Øvrige rækker: 
1. plads  3 flasker vin 
2. plads  2 flasker vin 
3. plads  1 flaske vin 
 
Turneringer, der har samme karakter som klubmesterturneringen, kan præmieres på samme 
måde (dog uden kop/platte/bakke). 
 
Vindere af kvalifikation, multi, eller andre turneringer, der har kørt over flere aftener: 
1. plads  1 flaske vin 
 



                Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg                    2 af 3 

Enkeltdagsturneringer (Imp across the field, spil med på landsholdet osv.): 
1. plads  1 flaske vin 
Præmier for enkeltdagsturneringer gives på selve dagen. 
 
 
An 3 Sæsonafslutning program 
 
Følgende opgavefordeling blev præsenteret af Søren og accepteret: 
 
Indkøb af mad:    Karl Bo 
Forberedelse af mad:   Karl Bo, Bente, Jan D, Aase 
Indkøb af præmier:   Jørgen 
Præmiesystem:    Bob 
Præmieliste:    Find 
Speaker ved præmieoverrækkelse: Søren 
Overrækkelse af præmier:  De enkelte TL 
Tilrettelæggelse af turnering:  Jan F 
 
 
An 4 Generalforsamling 
 
Vedtægtsændringer 
Søren gennemgik forslaget til nye vedtægter. De afviger kun på enkelte punkter fra DBF’s 
standardvedtægter, medens der er mange ændringer i forhold til Enighedens nuværende 
vedtægter. DBF har godkendt ændringerne. 
 
Regnskab og budget 
Steen gennemgik regnskabet punkt for punkt. Årets resultat er lidt bedre end budgetteret.  
 
 
An 5 Sønderborgturneringen 
 
Der er dags dato tilmeldt 10 par. Der tilstræbes mindst 20 par, så der kan spilles i 2 5-bords 
rækker. Alle TL bør gøre reklame for turneringen. 
 
Bob checker sponsorer. 
 
 
An 6 Arrangør af åbne turneringer næste sæson 
 
Vi byder kun ind på Mix og Veteran, da vi i den forløbne sæson ikke har haft succes som 
arrangør af de andre turneringer. 
 
 
An 7 Drop in  
 
Der aftaltes følgende TL for maj 2009: 
 11. maj  Bob 
 18. maj  Karl Bo 
 25. maj  Søren 
 
 
An 8 Eventuelt 
 
Undervisning 
Aase bragte emnet undervisning næste sæson på bane. Følgende bemærkninger blev 
noteret:  
- Lynkurset i august kan ikke klares af Aase alene, der skal flere bestyrelsesmedlemmer på. 
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- Onsdag aften for begyndere foreslås delt op, så Aase og Bente hver tager hver anden 
onsdag, med bistand fra hver deres hjælpere. 
- Torsdag blå fortsætter med indledende ½ times undervisning. 
- Torsdag rød bliver der ingen undervisning, da deltagerne ikke ønsker det. 
- Al undervisning bør følge samme system, for ikke at forvirre eleverne. DBF har annonceret 
et nyt læresystem til september 2009. Der var stor utilfredshed med dette tidspunkt, da det er 
meget sent for at det implementeret i undervisningen. Indtil videre må vi derfor fastholde at 
undervise efter Bridgevejen. 
Endelige beslutninger venter til efter generalforsamlingen. 
 
Nøgle til sikringsrum 
Låsen til sikringsrummet er blevet udskiftet af kommunen, så vi ikke længere har adgang. 
Bente arrangerer, at vi får en nøgle til den nye lås. 
 


