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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 1. marts 2010 kl. 17-19 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Søren Homann, Jan Frøhlich, Steen Christensen, Aase Niemann, Bob 

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

1. Opfølgning fra sidste møde 
2. Turnering i Riddersalen 
3. Sønderborgturneringen 
4. Drop in – priser og tider til annoncering 
5. Næste års åbne turneringer 
6. Istandsættelse – første tilbud 
7. Begynder DM 
8. Kunst i klubben 
9. Lynbridge / undervisning 2010-11 
10. Dato for Kulturnatten 
11. Eventuelt 

 
 
An 1. Opfølgning fra sidste møde  
 
Duelort på trappen 
Kommunen er endelig gået igang med at reparere det hul i muren, hvor duerne har bosat sig. 
 
Ekstra nøgler 
Bente har rykket Kommunen, men det har ikke givet resultat endnu. Vi fortsætter. 
 
 
Nødhjælpsudstyr 
Søren mangler at skaffe nødhjælpskasse + tæppe + brandtæppe til køkken. 
 
 
An 2. Turnering i Riddersalen den 18. april 
 
Der  kan maksimalt deltage 150 personer. Hvis der er flere, skal der være en brandvagt.  
 
Vi kan låne borde og bridgemate fra Gråsten, hvis der bliver brug for flere end Enigheden råder 
over.  
 
Tage Hansen har indvilliget i at være turneringsleder. 
 
Søren har udsendt indbydelser til klubber i omegnen, også til tyske klubber. 
 
 
An 3. Sønderborgturneringen 
 
Tage Hansen har indvilliget i at være TL.  
 
Bestyrelsen peger på Jan D som praktisk leder og ansvarlig for arrangementet. 
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An 4. Drop in – priser og tider til annoncering 
 
Drop-in starter den 10. maj 2010. 
 
Søren sørger for annoncering. 
 
Priserne bliver uændret i forhold til tidligere (alle priser inkluderer kaffe og småkager): 

- 35 kr. for en aften. 
- 100 kr. for 4 aftener. 
- 200 kr. for hele sommeren. 
- 10 kr. pr. aften for juniorer. 

 
 
An 5. Næste sæsons åbne turneringer 
 
Enigheden (dvs. Søren) byder ind på følgende turneringer: 

- Mix par 
- Veteran par 
- DM for begyndere 

 
 
An 6. Istandsættelse – første tilbud 
 
Bente har indhentet et tilbud på maling af vægge og lofter. Samlet sum: ca. kr. 50.000. 
 
Der vil blive indhentet et tilbud mere. Tilbuddene bliver præsenteret på generalforsamlingen. 
Måske kan medlemmer af klubben udføre dele af arbejdet? 
 
 
An 7. Begynder DM 18. april 
 
Aase tager med klubbens begyndere til Åbenrå.  
 
 
An 8. Kunst i klubben 
 
Nogle medlemmer har over for Aase udytret, at de forskellige kunstudstillinger har været for 
dominerende i lokalerne. De ville foretrække noget med flere blomster. 
 
Bestyrelsen bakkede 100% op om kunstudstillingerne og værdsatte Bentes store arbejde med 
at arrangere dem. Dette budskab vil om nødvendigt blive gentaget på generalforsamlingen. 
 
 
An 9. Lynbridge / undervisning 2010-11 
 
Næste sæson anvendes det nye system Nordisk Standard. Undervisningsmaterialet er meget 
dyrere. Der blev fremsat nogle forslag til hvordan dette problem kunne løses, men der blev ikke 
nået en konklusion. 
 
Da industriferien først slutter et godt stykke inde i august måned blev det foreslået at udskyde 
opstarten af lynbridge til medio august og tilsvarende at udskyde opstarten af 
undervisningsholdet onsdag aften til medio september. 
 
An 10.  Dato for Kulturnatten 
 
Datoen er fastsat til 20. august 2010.  
 
 
An 11. Eventuelt 
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Ny skærm til PC 
Find foreslog den nuværende skærm udskiftet, fordi den er ridset og irriterende at arbejde ved. 
Forslag vedtaget.  Find indkøber 
 
Næste møde 
Søndag den 11. april 2010 kl. 13 
Vigtigste punkt på dagorden er forberedelse af generalforsamlingen. 
 


