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Bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:
Fraværende:
Referent:

6. november 2011 kl. 12.30 – 16.00
Klublokalet
Jan Frøhlich, Lis Juncker, Søren Homann, Jørgen Kaad, Find Rotvel, Aase
Niemann, Karl Bo Jensen
Bente Reib, Steen Christensen
Find Rotvel

Dagsorden udsendt af Søren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Siden sidst – hvordan går det på de enkelte dage?
Økonomi – er der råd til flere nyanskaffelser?
Juleafslutninger – hvordan er det vi plejer at gøre?
De(n) åbne turnering(er)
Champagne – Hvem har ansvaret?
Undervisningdag og Top 16 – initiativer fra Jørgen og Karl Bo
Aases punkt
Renovering af bygninger – kommunens hemmelige plan.
Opdateringer til forbundet – er der lidt vi skal gennemgå? - er vi med?
Evt.

An 1. Siden sidst
Klubturneringerne
• Mandag par: Ingen bemærkninger.
• Mandag hold: Ingen bemærkninger.
• Tirsdag blå: Der har været nogle tekniske uheld, men det kører nu. Aase rapporterer at
nogle af de nye par er utilfredse med behandlingen fra de gamle. Dette er nok et
generelt problem, som alle TL skal være opmærksomme på og gøre noget ved. Nye par
skal gerne føle sig velkomne.
• Tirsdag gul: Ingen bemærkninger.
• Onsdag eftermiddag: Nogle par har været utilfredse med at kvalifikationsturneringen i år
kun var på 3 spilledage. Sidste sæson var nogle par utilfredse med at kvalifationen var
for lang. Næste år forlænges kvalifikationen igen til 5 eller 6 spilledage (hvis Find stadig
er TL). Der har været forslag om turnering med op- og nedrykning. Iflg. Karl Bo
anbefaler DBF ikke denne turneringsform.
• Onsdag aften undervisning: Der er tilmeldt 23 læreivrige nye elever. Som regel er
mindst 21 til stede. Der er god stemning. Vi har modtaget nye tilrettede bøger til
undervisningen.
• Torsdag blå: Ingen bemærkninger.
• Torsdag rød: Ingen bemærkninger.
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Opfølgning på kager, drikkevarer og slik
•
Automat til sodavand, øl og slik koster iflg. Jørgen ca. 30.000 kr. Aase oplyser, at i
Gråsten er automaten leaset. Jørgen undersøger videre.
•
Erstatning af papvin med vin i små flasker afvises af Jørgen med det argument, at vinen
i de små flasker er skodvin.
•
Det blev besluttet, at reducere udvalget af vin på flasker til en slags rød og en slags
hvid (til samme pris).
•
Vinsalget burde give overskud, idet indkøbsprisen er meget mindre end salgsprisen.
Måske er forbruget af vin til præmier til drop-in for stort, eller måske bliver der ikke
betalt for hele forbruget. Jørgen sørger for en bedre skiltning af priserne, både for vin på
flasker og for papvin.
•
For at holde lidt mere styr på barindtægterne indskærpes det, at TL efter hver
turneringsdag tømmer de to pengekasser, så der kun er henholdsvis 50 og 200 kr
tilbage. Pengene lægges i kuvert i Steen postkasse.
•
Der var ikke tilslutning til, at TL skulle foretage lageroptælling efter hver turneringsdag.
Opfølgning på toiletforholdene
Jørgen har talt med Musikskolen, som iflg. vores aftale er ansvarlige for rengøringen.
Musikskolen er et kommunalt foretagende, og de har ikke kunnet komme igennem til
kommunen med vores fælles problem. Vi forsøger gennem Bente at få en indgang til
kommunen.
Opfølgning på langsom PC
Årsagen til at PC'en til tider er langsom kan være at virusprogrammet har startet en scanning.
Løsningen er at udsætte scanningen til et tidspunkt, hvor den ikke generer, f.eks. under en
turnering.
Opfølgning på Bridgemate
Jan har nu indkøbt og installeret nye tastaturer på vores Bridgemate. Det har kostet ca. 600 kr.
og har sparet klubben for ca. 20.000 kr. til nye Bridgemate.

An 2. Økonomi
Steen havde før mødet fremsendt det ajourførte driftsregnskab og balance med følgende
kommentarer:
•
Maling af lokaler har kostet 24.975 kr. Dette beløb var ikke indregnet i budgettet.
•
Nye skabe og ny bordplade ved kaffemaskinen samt billedophæng har kostet 8.933 kr.
Der var budgetteret med 10.000 kr. til nyanskaffelser.
•
Vi har budgetteret med 11.000 kr. til småkager, men besluttet ikke at indkøbe det i
sæsonen.
Den nye balance indeholder som særskilt punkt de indkøbte litografier til indkøbspris.
Søren foreslog indkøb af nye skabe med bordplade samt whiteboards. Da økonomien er så god
blev det besluttet at gennemføre denne fornyelse. Søren indkøber og indkalder arbejdsduelige
til montage engang i december 2011.
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An 3. Juleafslutninger
Juleafslutningerne gennemføres på samme måde som sidste år:
• Husudvalget sørger for basisvarer som duge, lys, m.v.
• Snapseindkøb foretages af den f'ørste turnering, der har behov.
• Præmier afholdes af deltagerne selv.

An 4. Årets åbne turneringer
Enigheden havde indbudt til DM-turnering for Senior par, Mixed par og Dame par. Kun Mixed
par har fået tilstrækkelig med tilmeldinger (17 par), så de andre er blevet aflyst.
TL for Mixed par er Jan og Lis.
Grænseturnering med Flensburg, Glücksburg, Gråsten og Enigheden hænger i en tynd tråd.
Bestyrelsen vil ikke følge op på sagen, før der foreligger nyt.

An 5. Champagneturnering
Jan og Karl Bo er TL. Jan mailer en invitation til turneringen til Find, som lægger den på
hjemmesiden.

An 6. Undervisningsdag, TOP 16 og drop-in for elitespillere
Jørgen planlægger en undervisningsdag for øvede spillere. Den skal finde sted en søndag i
foråret. Der er planlagt undervisning om formiddagen og turnering om eftermiddagen.
Søren planlægger en TOP 16 enkeltmandsturnering (forbeholdt de 16 bedste fra Mandag par og
Mandag hold). Der er endnu ingen dato.
Jørgens forslag om en drop-in turnering for elitespillere i Sydjylland (præsenteret på mødet den
21. august) har vist sig at være for vanskelig at arrangere.

An 7. Aases punkter
Udlejning af lokaler.
Når lokalerne er udlejet til et privat formål, så er lokalerne forbeholdt disse personer. Der er
imidlertid nu så mange personer, der har nøgler til lokalerne, at Aase har svært ved at kontakte
alle. Forslag: Aase laver en gruppe i sit mail program, som indeholder alle personer med nøgler.
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Udvalget af drikkevarer i køleskabet.
Aase mener køleskabet er alt for stort i forhold til det lille udvalg af drikkevarer. Bl.a. savnes
almindeligt vand med brus. Jørgen påpeger, at det store problem er vores leverandør kun vil
levere 12 kasser ad gangen. Derfor er der nu igen mange sodavand med overskreden dato.
Vand i plastflasker er et problem, da der skal betales pant for flaskerne men vi får ikke returpant.
Der blev ikke fundet en løsning på mødet.
Forholdet til Ældresagens bridgeafdeling.
Aase kan ikke forstå, at der ikke kan skabes et samarbejde om lokaler mellem Enigheden og
Ældresagens bridgeafdeling i Sønderborg, når det tilsyneladende kan lade sig gøre i Åbenrå og
i Haderslev. Bestyrelsens holdning hertil er, at vi har forsøgt en tilnærmelse for flere år siden,
men at det blev afvist totalt. Derfor indgår et samarbejde ikke i vores overvejelser i øjeblikket.
Telefonliste over Enighedens medlemmer.
Aase foreslår, at der udskrives en ny telefonliste, da der er sket mange ændringer i
medlemskaren. Søren lover at udskrive den.

An 8. Renovering af bygninger
Der monteres tætningslister på vinduerne mandag den 7. november

An 9. Opdateringer til forbundet
Karl Bo gennemgår listen over K-medlemmer for at sikre at 2. års kursister ikke stadig står som
K-medlemmer og foretager indrapportering til DBf.

An 10. Eventuelt
Intet.
Næste møde er aftalt til Søndag den 29. januar 2012 kl. 12.30

