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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 7. juni 2011 kl. 17 – 21 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Aase Niemann, Karl Bo Jensen, Find Rotvel, Bente Reib, Jan Frøhlich, Lis 

Juncker, Søren Homann, Jørgen Kaad 
Fraværende:  Steen Christensen 
Referent: Find Rotvel 
 
 
Dagsorden udsendt af Søren 
 

1. Siden sidst - velkomst til Lis Juncker 
2. Konstituering 
3. Program til den kommende sæson, herunder undervisning 
4. Kagesagen og drikkevarer 
5. Regnskab og budget 
6. Maling af lokaler 
7. Kortblanding 
8. Fordeling af udvalgsposter 
9. Fordeling af nøgler 
10. Bobs mail af 15. maj 
11. Mødekalender 
12. Evt. 

 
 
An 1. Siden sidst - velkomst til Lis Juncker 
 
Lis Juncker blev budt velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.  
 
Punkterne fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået. De punkter, der skal følges op på, er 
selvstændige dagsordenpunkter på dagens møde. 
 
 
An 2. Konstituering 
 
Bestyrelsen (bortset fra formanden, som blev direkte valgt på generalforsamlingen) 
konstituerede sig selv således: 

- Næstformand: Jørgen Kaad  
- Kasserer: Steen Christensen 
- Sekretær: Find Rotvel 

 
 
An 3. Program til den kommende sæson, herunder undervisning 
 
Sørens udkast til folderen blev gennemgået punkt for punkt. 
 
Betaling af kontingent 

- Girokort skal nu oprettes af os selv på nettet. Det har kostet Søren rigtig megen tid at 
finde ud af hvordan. 

- På Aases forslag indfører vi i år mulighed for at betale kontingentet kontant. Det kan ske 
til Aase i klublokalet ved de 2 sidste drop-ins før tilmeldingensfristen udløber (dvs. 
mandag den 25. juli og mandag den 1. august).  

 
Turneringer 
Finn Dubgaard blev kontaktet telefonisk under mødet og accepterede at blive udnævnt til TL for 
Tirsdag Blå. Herefter kan klubben indbyde til følgende turneringer i den kommende sæson. 

- Mandag par i lige uger med Søren som TL 
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- Mandag hold i ulige uger med Karl Bo som TL 
- Tirsdag blå i lige uger med Finn Dubgaard som TL. 
- Tirsdag gul i ulige uger med Jørgen som TL. 
- Onsdag eftermiddag i alle uger med Find og Aase som TL. 
- Onsdag aften undervisning i alle uger med Bente og Lis som undervisere. 
- Torsdag rød i lige uger med Find (og Jan F) som TL. 
- Torsdag blå i ulige uger med Søren og Aase som TL. 

 
 
An 4. Kager og drikkevarer 
 
Regnskabet for sæsonen 2010-2011 viste stort underskud på budgettet for kager og 
drikkevarer, hvilket rejste en stor diskussion på generalforsamlingen.  
 
Efter en livlig diskussion af årsager til underskuddet og mulige midler til at forbedre økonomien 
blev følgende besluttet: 

- Jørgen undersøger hvad en automat til øl – vand – vin – slik koster, og hvor meget den 
larmer. 

- Karl Bo udarbejder en procedure for lageroptælling og genopfyldning af køleskab efter 
hver spilledag. 

- Find laver en liste med opgaver til brug for oprydderne. 
- Der indkøbes ikke flere kager.   
- Turneringslederne betaler for fremtiden for drikkevarer ud over en kop kaffe. 
- Turneringslederne kontrollerer efter hver spilledag pengekasser og sammenholder med 

forbrug. 
- Turneringslederne orienterer medlemmerne om de nye regler på den første spilledag. 

 
 
An 5. Regnskab og budget 
 
Find rejste nogle spørgsmål til regnskabet: 

- Næste år bør vi sikre, at regnskabet foreligger skriftligt en uge før generalforsamling, som 
vedtægterne foreskriver. 

- Årets næststørste udgift (indkøb af litografier) er gemt under den intetsigende overskrift 
”Nyanskaffelser”. 

- Salg af litografier til sponsorer bør vel bogføres som sponsorindtægt og ikke trækkes fra i 
indkøbsprisen. 

- Risikerer vi at skulle betale moms ved salg af litografier? 
- Bør den resterende beholdning af litografier fremgå af balancen? 

 
Da kassereren ikke var til stede tages diskussionen op på næste møde. 
 
 
An 6. Maling af lokaler 
 
Bente har været i kontakt med maleren, og bekræfter at maleren vil male inden uge 27. Det 
tilbud, vi har modtaget, omfatter ikke kontor, køkken og garderobe. Vi har efterfølgende bestilt 
maling af køkken og garderobe, men har ikke fået et tilbud på dette. 
 
Oprydning og klargøring til maling sker mandag den 13. juni (2. pinsedag) kl. 14. Alle 
nogenlunde arbejdsduelige møder op medtagende trailere, stiger og værktøj. 
 
Jan køber flyttekasser. 
 
 
an 7. Kortblanding 
 
Christian ønsker ikke at være ansvarlig for kortblandingen, og Karin har meldt ud, at hun ikke 
kan stå til rådighed hele året. 
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Bob har i en mail til bestyrelsen bl.a. meddelt, at han gerne vil hjælpe med kortblanding, så han 
blev kontaktet telefonisk under mødet. Resultatet blev, at Bob overtager ansvaret for at 
organisere arbejdet med kortblanding, herunder at kontakte hjælpere. 
 
 
An 8. Fordeling af udvalgsposter 
 
Udvalgsposterne blev fordelt således: 

- Husudvalget:  Jørgen, Aase, Bente, Lis 
- Teknikudvalget:  Karl Bo, Jørgen, Jan, Find 
- Økonomiudvalget: Søren, Steen 
- PR-udvalget:  Søren, Aase 
- MP-udvalget:  Karl Bo 
- Appeludvalget:  Karl Bo, Tage Hansen, Christian Koch 

 
Turneringsudvalget nedlægges, da dets arbejdsopgaver varetages på bestyrelsesmøder. 
 
 
An 9. Fordeling af nøgler 
 
Bente kontakter Jan Dyhr som ikke længere behøver en nøgle. 
Lis Juncker fik udleveret et nøglesæt. 
Øvrige nøgler er indtil videre uændrede. 
 
 
An 10. Bobs mail af 15. maj 
 
Bent Østergaard (Bob) har i en mail til bestyrelsen tilbudt at udføre en række ad hoc opgaver for 
klubben, bl.a. kaffemaskine, kortblanding, TL til drop-in, reserve TL.  
 
Bestyrelsen tager med taknemmelighed imod Bob’s tilbud, og har allerede benyttet sig af det 
(se ovenfor under kortblanding). 
 
Bob’s faste kontaktperson i bestyrelsen bliver Lis. 
 
 
An 11. Mødekalender 
 
Der er aftalt bestyrelsesmøder på følgende tidspunkter: 
 

- 21. august 2011 kl. 12.30 
- 30. oktober 2011 kl. 12.30 
- 29. januar 2012 kl. 12.30 
- 25. marts 2012 kl. 12.30 
- 15. april 2012 kl. 12.30 

 
 
An 12. Eventuelt 
 
Indkøb hos DBf 
Bob’s kontakt med DBf overtages af Aase. Det vil sige, at alle indkøb af bridgevarer i fremtiden 
foretages igennem Aase. 
 
Kulturnatten den 19. august.  

- Medlemmerne skal orienteres om, at de kan deltage i holdturneringen mod Gråsten. Find 
lægger en invitation på hjemmesiden, og sætter en liste op på opslagstavlen. TL til drop-
ins reklamerer for at deltage. 

- Alle arbejdsduelige mødes i klubben kl. 11 for at flytte ting og sager ned til teltet. 
- Bob har lovet at arrangere belysning i teltet. 
- Steen arrangerer holdopstillingerne. 
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- Karl Bo arrangerer turneringen. 
 
Bridgemate 
Mange af vores bridgemate har svært ved at skabe kontakt med serveren. Jan mener at 
problemet ligger i at tastaturerne er slidte og derfor har kontaktproblemer. Løsningsmuligheder 
er enten at udskifte bridgemate med en ny og smartere model (koster 1200 kr. pr. styk) eller at 
sætte nye tastaturer i de eksisterende bridgemate (Referent: Blev der nævnt en pris på 30 kr. 
pr. styk?). Der blev ikke taget beslutning. 
 
 


