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Bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:
Fraværende:
Referent:

24. januar 2010 kl. 12.00-14.00
Klublokalet
Søren Homann, Jan Frøhlich, Steen Christensen, Aase Niemann, Bob
Østergaard, Karl Bo Jensen, Jørgen Kaad, Bente Reib, Find Rotvel
Jan Dyhr
Find Rotvel

Dagsorden (udsendt af Søren):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opfølgning fra sidste møde
Post til Enigheden
Forbrug af papirhåndklæder
Vedr. Champagneturneringen
Telefonliste over medlemmer
Flytning af Sønderborgturneringen
Istandsættelse af lokaler
Turnering på Sønderborg Slot den 18. april
Eventuelt

An 1. Opfølgning fra sidste møde
Gardiner
Der er indkøbt, ophængt og betalt nye gardiner til alle vinduer.
Mix-par-turnering den 31. januar
Bob er TL, og Steen er føl. Der skal bruges 8 læg, men det er ikke noget problem. Bestyrelsen
udtrykker stor tilfredshed med klubbens kortblandere Karin Christensen og Kristian Høj for
deres indsats.
Bridgelæreruddannelse
Bente og Aase deltager i et 2-dages kursus arrangeret af DBF den 27.-28. februar.
Evaluering af Juleafslutninger
Der har været god tilslutning på alle holdene. Bente foreslog, at man slog nogle af
afslutningerne sammen f.eks. Torsdag Rød og Torsdag Blå. Da pladsen i lokalerne er
begrænset, fortsætter vi som vi plejer.
Hånddesinfektion
Der er sat en automat op ved siden af døren ind til lokalet. Foreløbig har der ikke været et
måleligt forbrug.
Telefon
Jan F har installeret filter, så man nu kan ringe på telefonen uden at internetforbindelsen
afbrydes. Aase har foræret klubben et sæt trådløse telefoner. Jan F vil forsøge at installere
dem.
Duelort på trappen
Bob har forsøgt at installere et net, men kan ikke nå op til duerne på vores stige. Bente har
aftalt med Kommunen, at de kommer i begyndelsen af februar 2010
Ekstra nøgler
Bente bestiller 2 ekstra sæt nøgler til yderdøren hos Kommunen.
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Nødhjælpsudstyr
Søren skaffer en nødhjælpskasse + tæppe + brandtæppe til køkken.
An 2. Post til Enigheden
Jan F spærrer brevsprækken i hoveddøren af, da der ikke mere er behov for den. Find sætter
navneskilt på brevsprækken i muren.
Postkassen tømmes mindst en gang om ugen hver onsdag af TL.
An 3. Forbrug af papirhåndklæder
Der har været et meget stort forbrug af papirhåndklæder. Der bliver nu sat papirruller op på
toiletterne i stedet. Så må vi se om det hjælper.
An 4. Vedr. Champagneturneringen
Aase refererede forslag fra nogle medlemmer om at indlede aftenen mere stille og roligt, og om
at indføre konkurrencer. TL for Champagneturneringen begrundede formen på arrangementet
og nævnte bl.a. at, fordi vi anvender Bridgemate, så opstår der ikke pauser som kan udfyldes
med konkurrencer. Der er ikke planer om ændringer.
An 5. Telefonliste over medlemmer
Søren trykker en ny ajour-ført telefonliste til fordeling blandt medlemmerne. Et forslag om at
tage betaling for listen blev afvist.
An 6. Flytning af Sønderborgturneringen
Sønderborgturneringen er flyttet til søndag den 16. maj 2010. Søren foretager annoncering.
Tage Hansen vil blive spurgt om han vil være TL.
An 7. Istandsættelse af lokaler
Lokalerne trænger til istandsættelse på følgende punkter:
- Maling af vægge og lofter.
- Rensning af gulvtæpper.
- Udskiftning af lamper, gerne til nogle med dæmpemulighed.
- Udskiftning af nogle af møblerne.
Vi kan først komme rigtig i gang når alle vinduerne er blevet skiftet, da vi risikerer skader
ligesom i tavlerummet.
Bente har kontakt til Kommunen, som i begyndelsen af februar har lovet at male efter
reparationerne på væggene i tavlerummet.
Der blev nedsat et arbejdsudvalg bestående af Jørgen, Søren og Bente. Udvalgets
arbejdsopgaver er:
- Lave en plan for arbejdets udførelse
- Indhente tilbud/overslag på malerarbejde
- Overveje arbejdsweekend for medlemmer
- Præsentere et forslag på Generalforsamlingen maj 2010.

Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg

3 af 3

An 8. Turnering på Sønderborg Slot den 18. april
Jørgen har undersøgt mulighederne for at lave en turnering i Riddersalen på Slottet med et godt
resultat. Vi kan godt låne Riddersalen den 18. april. Vi skal selv medbringe spilleborde, men der
er rigeligt med stole til rådighed. Vi har borde til næsten 100 spillere, men kun Bridgemate’s til
76 spillere. I kafeteriet er der plads til 50 ad gangen. Der skal nok købes drikkevarer på stedet.
Hvis turneringen varer længere end til kl. 16, skal der betales timeløn til vægter.
Der blev nedsat et udvalg bestående af Jørgen, Aase, Søren, Karl Bo og Steen.
An 9. Eventuelt
Rengøring
Rengøringshjælpen har svært ved at nå det hele, så antal timer udvides fra 2x1.5 til 2x2 timer
pr. uge.

