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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 21. september 2010 kl. 17.30-19.00 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Søren Homann, Aase Niemann, Karl Bo Jensen, Find Rotvel, Bob Østergaard, 

Jørgen Kaad, Jan Frøhlich, Steen Christensen, Jan Dyhr, 
Fraværende:  Bente Reib 
Referent: Find Rotvel 
 
 
Dagsorden (udsendt af Søren): 
 

1. Opfølgning fra sidst 
2. De enkelte dage – status over sæsonstart 
3. Åbne turneringer – Hvem tager sig af hvad? 
4. Evaluering af Kulturnat 
5. Grænseturnering – initiativ fra Grænseegnens Bridgeklub 
6. Afslag på sølvpoint til Slotsturneringen – hvad gør vi? 
7. Udlejning af lokaler 
8. Undervisning af begyndere 
9. Oprydning i computeren 
10. Evt. 

 
 
An 1. Opfølgning fra sidst  
 
Ekstra nøgler 
Søren følger op 
 
Litografier som præmie 
Jørgen har modtaget litografierne. Der indrammes et styk som normalt hænges op i 
klublokalerne, og som kan tages med og præsenteres på Slotsturneringen. 
 
Omkostninger ved at indføre mulighed for betaling via hjemmeside 
Find har undersøgt mulighederne for at indføre medlemsindbetalinger med Dankort og 
Dankort/Visa. En af de billigste løsninger er ePay kombineret med PSB. 
Oprettelse af ordningen koster ialt kr. 899 
Den årlige udgift er kr. 4788, som inkluderer 100 betalinger pr. måned. Udføres flere betalinger 
koster det yderligere 1,50 kr. pr. betaling. 
Dette er kun til information. Vi er ikke modne til at tage beslutninger.  
 
Drop-in på tirsdage i lige uger 
Det vedtages at indføre drop-in på tirsdage i lige uger med start den 19. oktober. Foreløbig som 
eksperiment i efteråret 2010. Bob og Jan D er TL. 
 
 
An 2. De enkelte dage – status over sæsonstart 
 
Søren konstaterede at det sidste bestyrelsesmøde havde været effektivt på den måde, at der 
var blevet telefoneret til rigtig mange mennesker. Men fordi så mange telefonerede samtidig 
mistede vi til en vis grad overblikket over, hvem der var lovet en plads i de enkelte turneringer.  
 
Måske skal vi næste gang udnævne en koordinator. Steen blev foreslået. Ingen beslutning. 
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An 3. Åbne turneringer – hvem tager sig af hvad 
 
Indledende runde i DM for  

- Mix par den 22. januar 2011. Jan F er TL. Han får hjælp af de spillende 
bestyrelsesmedlemmer, som forventes at blive Karl Bo, Bob, Jørgen og Find. 

- Dame par den 9. januar 2011. Bob er TL. 
- Senior par den 14. november 2010. Karl Bo er TL. 

Tilmeldingsfrist for alle disse turneringer er 10. oktober 2010.  
 
Forplejning til disse turneringer er i princippet TL’s ansvar, men det ville være rart om klubben 
havde et korps af frivillige at trække på til at hjælpe med dette. Hvordan motiverer vi? Mange vil 
måske gerne. Der blev ikke taget beslutninger.  
 
 
An 4. Evaluering af Kulturnat 
 
Arrangementet forløb godt lige som det plejer. 
 
Næste år vil vi lave en turnering med 4 borde, og det skal allerede i maj måned ved drop-in 
meddeles i de to klubber, at man kan melde sig som deltager i turneringen. 
 
 
An 5. Grænseturnering – initiativ fra Grænseegnens Bridgeklub 
 
Det er foreslået at lave en turnering på en hjuldamper på Flensborg Fjord. Foreløbig ingen 
detailler om turneringen. 
 
Steen og Jørgen deltager i et forberende møde.  
 
Turneringen må ikke kollidere med Enighedens Slotsturnering. 
 
 
An 6. Afslag på sølvpoints til Slotsturnering – hvad gør vi? 
 
Axel Petersen (Distriktets sølvpoint-udvalg) har afslået at give Enigheden sølvpoint til 
Slotsturneringen, fordi der er en Distrikts mix-finale den samme dag. 
 
Enigheden er ikke tilfreds med denne afgørelse og går videre i sagen.  
 
Steen kontakter først Karl Peder Larsen (Distriktsformand), og meddeler vores begrundelse 
(dato kan ikke flyttes, der er kun meget lille sammenfald mellem deltagere til de to 
arrangementer). 
 
Hvis dette ikke hjælper går vi videre til Per Egelund (DBF-formand). 
 
 
An 7. Udlejning af lokaler 
 
Lokalerne er udlejet den 25. september. Lejekontrakt bliver underskrevet før denne dato. 
Kontoret skal være aflåst. 
  
 
An 8. Undervisning af begyndere 
 
Aase anmodede om bevilling til at afholde et eksternt koordineringsmøde for de 4 undervisere. 
Anmodningen blev vedtaget. 
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An 9. Oprydning i computeren 
 
Skrivebordet roder meget. Det besluttes, at Find lægger alle de eksisterende genveje ind i en 
mappe, der benævnes ”Skrammel”. (Note: Dette sker i efterårsferien). 
 
Personer, der måtte få brug for genveje til egne filer eller programmer, kan herefter oprette 
deres egen mappe på skrivebordet med eget navn og lægge genvejene her. 
 
Find rydder op og smider gammelt EDB-udstyr (printere m.m.) væk. (Note: Dette sker i 
efterårsferien.) 
 
An 10. Eventuelt 
 
Registrering af medlemmer i Bridgecentral 
Steen skal snart sende listen over medlemmer til DBF. Karl Bo går listen igennem for at sikre at 
vores liste kun indeholder betalende medlemmer. 
 
Registrering af broncepoint for substitutter 
De broncepoint, som substitutter måtte tilspille sig, registreres kun i den enkelte klubs 
broncestilling, såfremt substitutten er tilmeldt klubben. Broncepoints registreres altid i den 
samlede mesterpoint-stilling.  
 
Kaffeautomat 
Kaffeautomaten volder en del problemer. Bob ser igen på den, og sender den evt. til reparation i 
efterårsferien. 
 
Kommende bestyrelsesmøder 

Næste møde er den 19. oktober kl. 17.30. 
og herefter er der drop-in. 
 
 
 
 


