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Bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:
Fraværende:
Referent:

11. april 2010 kl. 12-15
Klublokalet
Søren Homann, Jan Frøhlich, Steen Christensen, Aase Niemann, Bob
Østergaard, Karl Bo Jensen, Jørgen Kaad, Find Rotvel
Jan Dyhr, Bente Reib
Find Rotvel

Dagsorden (udsendt af Søren):
1. Opfølgning fra sidste møde
2. Generalforsamling
- Procedure
- Regnskab
- Beretning
- Valg
- Øvrige punkter
- Praktisk gennemførelse - arbejdsopgaver
3. Sæsonafslutning
- Præmier
- Musik
- Praktisk gennemførelse - arbejdsopgaver
4. Drop in sæson
5. Sønderborg Slot 18. april
6. Sønderborgturnering 16. maj
7. Istandsættelse - status
8. Eventuelt
An 1. Opfølgning fra sidste møde
Duelort på trappen
Hullet i muren er repareret, men det virker ikke som om det har hjulpet endnu.
Ekstra nøgler
Søren har sendt underskrift videre til nøgleleverandør, men vi har ikke set nogle nøgler endnu.
Bente følger op.
Nødhjælpsudstyr
Søren udsætter sin indsats til efter sommerferien.
An 2. Generalforsamling 3. maj
Procedure
Søren konstaterer, at indkaldelsen til generalforsamling med dagsorden har været rettidig, både
med opslag i klublokalet og på hjemmesiden.
Dirigent og referent
Leif Aas har indvilliget i at være dirigent, og Find i at være referent.
Beretning
Søren arbejder på beretningen. Bidrag fra andre er ønskelige.
Regnskab
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Steen redegjorde for regnskab og budget. Alle poster blev gennemgået, forklaret og diskuteret.
Afvigelser mellem regnskab og budget er små. Året slutter med et overskud på 16.000 kr, hvor
der var budgetteret med et overskud på 5.000 kr.
Karl Bo er betænkelig ved at klubbens kontonumre fremgår af regnskabet på hjemmesiden
sammen med information om hvor store beløb, der indestår på kontiene. Konto-numrene slettes
i fremtiden.
Betaling for rengøring skal strømlines. Husudvalget opretter en mappe, hvor rengøringshjælpen
kan skrive tidspunkter og antal timer ind, så Steen nemt kan afregne. Husudvalget aftaler med
hjælpen, på hvilke tidspunkter, der skal rengøres.
Printer: Der har været et meget stort tonerforbrug på ca. 6000 kr./år. Siden januar er printeren
indstillet til tonerbesparelse. For yderligere at spare, må der printes færre startlister/regnskaber.
De fleste medlemmer har internetforbindelse, og behøver derfor ikke en trykt
turneringsregnskab. Sagen lægges frem på generalforsamlingen.
Næste års budget: Uændret kontingent.
Valg
Søren genopstiller til formand (denne gang bliver det for en 2-års periode).
Karl Bo, Jan F, Jørgen, Find og Steen er på valg i år. Alle er villige til genvalg.
Fl. Kock og Thomas Hansen foreslås genvalgt til hhv. revisor og revisorsuppleant.
Afsluttende turnering
Karl Bo arrangerer.
An 3. Sæsonafslutning
Som noget nyt indfører Søren, at der trækkes lod om en gavekurv blandt de fremmødte ikkevindere. Jørgen arrangerer kurven.
Karl Bo, Bente og Aase forbereder sandwiches.
Jørgen organiserer præmier. Antallet af præmier følger samme principper som sidste år.
Jan F og Bob mærker præmierne med navn. Præmier som ikke kan afleveres denne dag skal
holdes separat fra drop-in præmier.
Jørgen organiserer musikken. Budgettet er max 1500 kr.
Jan F forbereder turningen efter præmieoverrækkelsen.
An 4. Drop in – sæson
Drop-in i maj måned:
10. maj 2010: Karl Bo
17. maj 2010: Bob
31. maj 2010: Karl Bo
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. Turnering i Riddersalen den 18. april
Jørgen havde forberedt en lang liste over arbejdsopgaver. Listen blev suppleret med yderligere
et par punkter, og arbejdsopgaverne blve fordelt.
Vi mødes i klubben lørdag den 17. april kl. 10, for at læsse.
Turneringen gennemføres med 22 spil om formiddagen og 22 om eftermiddagen.
Betaling for at deltage foregår ved bordene (Karl Bos lyse øjeblik).
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An 6. Sønderborgturneringen 16. maj
Vi har fået tilladelse til at uddele sølvpoint.
An 7. Istandsættelse - status
Der er ikke sket noget nyt. Vi afventer den fortsatte restaurering af vinduerne.
An 8. Eventuelt
Der er indledende runde i DM for Klubhold den 2. maj i Esbjerg. TL skal gøre reklame for
deltagelse.
Der er generalforsamling for distriktet den 5. maj i Varde. Fra klubben deltager Aase, Jørgen og
Karl Bo.
Klublokalerne er udlejet den 30. april og den 22. maj.
Kasernens Bridgeklub lukker efter denne sæson. Enigheden behøver derfor ikke længere at
tage hensyn til spilletidspunkter på Kasernen, når vi planlægger vores program for den
kommende sæson.

