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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 29. november 2009 kl. 12.00-14.00 
Sted:  Hos Bente 
Deltagere: Søren Homann, Jan Frøhlich, Steen Christensen, Aase Niemann, Bob 

Østergaard, Karl Bo Jensen, Jørgen Kaad, Bente Reib, Find Rotvel 
Fraværende:  Jan Dyhr 
Referent: Find Rotvel 
 
 
Dagsorden (udsendt af Søren): 
 

1. Opfølgning fra sidst 
  Medlemsstatus 
2. Gardiner/persienner 
3. Fastlæggelse af møder for første halvår af 2010 
4. Åbne turneringer. TL til Mix par. 
5. Flytning af Sønderborgturneringen 
6. Tilmelding til kursus i det nye undervisningsmateriale 
7. Juleafslutninger 
  Repetition af beslutninger 
  Basisvarer 
8. Eventuelt 
9. Mad på Brøggeriet kl. 14.00 
10. Kortspil ??? 

 
 
An 1. Opfølgning fra sidst  
 
Medlemsstatus 
Enigheden har i denne sæson 212 almindelige medlemmer og 23 K-medlemmer. 
Medlemsoplysninger er blevet indrapporteret til DBF (2 gange). 
 
Økonomi 
Udgifterne har været lidt lavere og indtægterne lidt større end budgetteret, så klubbens økonomi 
er god. Forsikringer stiger lidt næste år. 
 
 
An 2. Gardiner/persienner 
 
Aase og Find har set på forskellige løsninger til vore vinduer, fordi vore persienner hele tiden 
går i stykker og de gamle gardiner trænger til udskiftning. En gardinløsning er bedst fordi 
gardiner kan genbruges (sys om) i tilfælde af at vi bliver sagt op i de nuværende lokaler. To 
tilbud på gardiner til 11 vinduer (spillelokaler plus kontor) lød på hhv. ca. 15000 kr. og ca. 30000 
kr. inkl. syning og ophæng. Aase og Find fremviste det valgte gardinstof fra 15000 kr. tilbuddet,  
hvilket gav anledning til en diskussion om smag. Til sidst blev det dog besluttet at acceptere 
stoffet.  
Find bestiller.  
 
 
An 3. Fastlæggelse af møder for første halvår af 2010. 
 
Bente og Aase har foreslået, at vi lægger mødedatoer fast i god tid, så vi kan nå at indrette os. 
Hvis der ikke er stof nok til et møde, kan vi altid aflyse. Følgende datoer blev lagt fast: 

- Langt møde søndag 24. januar 2010 kl. 12 
- Kort møde mandag 1. marts kl. 17 
- Langt møde søndag 11. april kl. 12 (forberedelse til generalforsamling) 
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An 4. Kommende turneringer  
 
Mix-par turnering den 31. januar 
Der er tilmeldt 32 par, hvilket er et stort fremskridt i forhold til sidste år. Det er kun medlemmer 
af DBF, der kan deltage, hvilket også gælder substitutter. TL bliver enten Bob eller Find. Det 
afgøres en uge før turneringen. TL-føl bliver Steen. Jørgen melder tilbage om Lise vil stå for 
maden. Ellers vil den blive købt udefra. 
  
Sønderborgturneringen 
Sønderborgturneringen kan ikke afholdes som planlagt på grund af at en distriktsfinale samme 
dato spærrer for, at vi kan uddele sølvpoints. Der skal derfor findes en ny dato. Søren 
undersøger mulighederne. 
 
Champagneturneringen 
Jan F bliver TL. Jan F og Karl Bo koordinerer indkøb og arrangement. 
 
Ny turnering  
Jørgen foreslog, at Enigheden arrangerede en ny turnering i april måned med Dybbøl som 
tema. Jørgen undersøger muligheder. 
 
 
An 5. Flytning af Sønderborgturneringen 
 
Refereret under pkt. 4. 
 
 
An 6. Bridgelæreruddannelse 
 
DBF arrangerer en 2-dages bridgelæreruddannelse i det nye lærebogssystem Nordisk Standard 
i Vejle den 27.-28. februar 2010. Det besluttedes, at vore undervisere Aase og Bente og måske 
Søren deltager.   
 
 
An 7. Juleafslutninger 
 
Vi følger retningslinierne fra sidste år dvs.  

- Hver turnering bestemmer selv arrangementsformen 
- Præmier afholdes af hver enkelt turnering. Der sponsoreres ikke fra klubben. 
- Husudvalget indkøber de ting, som alle får brug for, det vil sige duge, servietter, lys 

o.s.v. 
- Søren indkøber snaps til alle afslutningerne (fordi Torsdag Blå er den første). 

 
 
An 8. Eventuelt 
 
Gamle (bløde) kortmapper 
De gamle kortmapper må ikke sælges til klubbens medlemmer, da de anvendes på 
begynderkurserne. 
 
Gamle spillekort 
De gamle spillekort, som vi ikke vil anvende mere, kan genbruges af Bente Sveistrup.  
 
Fakturaer 
Aase og Steen følger op på udestående i forbindelse med kursusmaterialer fra DBF.  
Steen erindrede generelt om, at fakturaer for indkøb til klubben bør påføres navn og formål. 
 
 
Udendørs skilt 
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Der er indkøbt et nyt skilt til opsætning udenfor spillelokalet. Find sætter det op. 
 
Fejl i Bridgecentral 
Bridgecentral meldte om en fejl i beregning af score for turneringer, der anvender opdelt 
uendelig howell. Karl Bo mener ikke at fejlen er kritisk. 
 
Hånddesinfektion 
Nogle medlemmer har ønsket en mulighed for at kunne desinficere hænderne. Det 
hensigtsmæssige blev diskuteret en del, men da udgiften er så lille, så blev det besluttet at 
sætte en automat op. Find og Steen koordinerer. 
 
Telefon 
Den nuværende telefonløsning er utilfredsstillende, da den ikke kan anvendes samtidig med 
bredbånd. Der mangler vist et filter. Jan F og Karl Bo finder en løsning. 
 
Duelort på trappen 
Svineriet på trappen fortsætter. Bob følger op over for Kommunen. Evt.  sættes et hønsenet op 
på afsatserne. 
 
Torsdag Blå / Onsdag undervisning 
Bente foreslog, at nye deltagere på Torsdag Blå også burde kunne deltage på Onsdag 
Undervisning uden at betale ekstra. Det blev vedtaget at alle nybegyndere fra sidste sæson, 
som er tilmeldt Torsdag Blå i år, og som har betalt for 1 gang om ugen, må komme til alle de 
undervisningsonsdage som ønskes. 
 
Nødhjælp 
Søren startede en diskussion om, hvorvidt klubben havde behov for nødhjælpsudstyr 
(nødhjælpskasse, tæppe, defilibrator) og nødhjælpsuddannede turneringsledere. Holdningen 
var lunken. Søren undersøger, hvad man gør andre steder. 
 


