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Bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:
Fraværende:
Referent:

21. juni 2010 kl. 17-18.30
Klublokalet
Søren Homann, Aase Niemann, Karl Bo Jensen, Find Rotvel, Bente Reib, Bob
Østergaard, Jørgen Kaad
Jan Frøhlich, Steen Christensen, Jan Dyhr,
Find Rotvel

Dagsorden (udsendt af Søren):
1. Opfølgning fra sidst
2. Årets folder
a. Fordeling af dage
b. Kontingent
c. Girokort
d. Kalender
e. Generelt
3. Drop in
4. Oprydning i klubben/udlejning
5. Kulturnat
6. Evt.
An 1. Opfølgning fra sidste møde
Ekstra nøgler
Søren følger op.
Litografier som præmie
Jørgen har bestilt litografierne
Regler for udlejning af lokaler
Husudvalget følger op.
An 2. Årets folder
Fordeling af dage
Valget af turneringsledere er faldet på plads som aftalt.
Kontingentsatser
DBF har vedtaget, at bridgespillere, som er medlem af 2 klubber ikke længere skal betale
kontingent til DBF 2 gange. Til gengæld forhøjes det almindelige kontingent til DBF med 40 kr.
fra 230 kr. til 270 kr. Kontingentet til Distriktet er uændret 19 kr. De nye årlige kontingentsatser i
Enigheden bliver for spillere som har valgt Enigheden som primærklub:
- Spilles en gang hver 14. dag: kr. 765
- Spilles en gang om ugen:
kr. 1065
- Spilles hyppigere:
kr. 1265
- Passive medlemmer:
kr. 300
- Juniorer:
kr. 500
- 1. års medlemmer af DBF:
kr. 700
Spillere, der har valgt en anden bridgeklub som primærklub, skal betale 220 kr. mindre.
Girokort
Girokort bliver forsinket fordi Broager Sparekasses system ikke kunne trykke girokort i den
ønskede udformning. I stedet får vi trykt girokort hos Danske Bank. Søren har bestilt. Dette
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forsinker udsendelsen af folderen, som nu forventes udsendt i uge 26.
Kalender
Der er ingen rettelser.
Generelt
Intet at bemærke.
An 3. Drop in
Der er lavet rabatkort og sæsonkort, og der har været godt salg. Hidtil har der været god
tilslutning. De fleste gange er der spillet i 2 rækker.
An 4. Oprydning i klubben/udlejning
Klubben har endnu ikke modtaget betaling for det sidste lejemål. (Ref.: Hvem tager aktion?).
Der står mange kasser med tomme flasker, fordi vores leverandør ikke tog dem med sidste
gang han leverede nye. Skal vi selv køre dem væk?
Kaffemaskinen drypper. Bob mistænker magnetventilerne, så han skiller maskinen ad og skifter
ventiler.
An 5. Kulturnat
Kulturnatten er fredag den 20. august 2010. Enigheden har fået tildelt samme standplads som
sidste år, dvs. mellem slottet og kajen, 3 meter fra kajkant. Naboerne skulle blive mere
behagelige i år. Nærmeste nabo bliver Sundhedsbussen.
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Telt: Aase har bestilt et telt på 56 m , som sættes op om formiddagen.
Banner: Bente søger om tilskud fra Kommunen (der er en grænse på 500 kr.) til et banner.
El og lys: Jan F monterer lys og el. Bob kan ikke være med i år, men orienterer Jan F. Der må
ikke være samlinger på kablet mellem strømudtag og telt. Bob har en ledning, der er lang nok.
Gråsten: Steen kontakter Gråsten Bridgeklub med hensyn til deltagelse i turnering og med
hensyn til den fælles folder.
Borde og stole: Søren, Find og Jørgen (flere må meget gerne) henter borde og stole fredag
formiddag.
Udskænkning (smagsprøver): Aase undersøger om tilladelse er nødvendig og ansøger i givet
fald. Aase indkøber det fornødne.
Turnering: Karl Bo arrangerer en turnering med Bridgemate.
Turneringsdeltagere fra Enigheden: Aase arrangerer.
Quiz: Bob formulerer quiz-spørgsmål. Et pr. time.
Præmier: Jørgen arrangerer.
Oprydning: Teltet skal tømmes fredag aften. Alle hjælper.

Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg

3 af 3

An 6. Eventuelt
Damepar
Distriktet har spurgt om vi vil arrangere en indledende runde i DM for Damepar. Vi siger ja. Bob
bliver TL.
Medlemsliste
Aase har gennemgået medlemslisten og fundet langt over 300 medlemmer. Forklaringen er, at
spillere fra andre klubber, som deltager i Enighedens turneringer, oprettes som medlemmer af
Enigheden, selv om de ikke betaler kontingent. Når der sendes post til Enighedens egne
medlemmer, skal man sørge for at udskrive postlisterne rigtigt i Bridgecentral.
Næste bestyrelsesmøde
Søndag 22. august kl. 13

