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Bestyrelsesmøde 21. august 2012
Deltagere:
Karl Bo Jensen, Jørgen Kaad, Lis Juncker, Steen Christensen, Søren Homann, Anette
Bernbom, Susanne Nielsen, Frank Johnsen, Jan Frøhlich,
Afbud fra: Bente Reib
Referent: Anette Bernbom

1. Koordinering af tilmeldinger:
Onsdag par (eftermiddag): går op med 28 par, hermed lukket
Mandag par: 22 par, hermed lukket
Mandag hold: 10 hold, flere hold er velkomne, men så to hold ad gangen
Tirsdag gul: par 16 par: hermed lukket
Tirsdag blå: 11 par, Andreas og Annelise Christiansen bliver spurgt om de vil spille
Torsdag blå: 21 par, mangler en makker til Ejvin
Torsdag rød: 30 par, hermed lukket

2. Status inden den nye sæson - er der noget der skal på plads?
Steen: Halvårsmedlemsskaber giver rod i forhold til bridgecentralen. Vi skal have styr
på at der er overensstemmelse mellem vores lister og bridgeforbundet. Vi er ret sikre
på at vi har betalt for alle, men Sten giver besked til forbundet om at vi betaler for de
23 k-medlemmer der ”spøger” og så går vi listerne grundigt igennem for at være helt
sikre.

Hver turneringsleder sørger selv for at få ajourført spillelisterne. Karl Bo og Steen
sørger for at rydde op i listerne i forhold til bridgeforbundet.

Karl Bo ajourfører klubmestertavlerne.
Jørgen laver ny prisliste til køleskabene.
Susanne rydder op på opslagstavlerne.
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Husudvalget mangler at holde møde for at få aftalt, hvem der tager sig af hvilke
opgaver. Mødet aftales efter bestyrelsesmødet.

Turneringsledere skal give besked til Bob om, hvor mange spil der skal lægges til de
enkelte aftener. De erfarne hjælper de nye med at finde ud af, hvilket antal der skal
bestilles hos Bob.

3. Undervisning:
Lis starter undervisningen starter den 12. september. Susanne vil gerne hjælpe som
underviser imens Bente er ude at rejse, men har ikke for meget tid. Sonja Jacobsen vil
blive kontaktet for at høre om hun vil hjælpe lige som sidste år. Lis og Susanne skiftes
med at underviser hver anden onsdag.
Det gik trægt med at få tilmeldinger til lynbridge, men nu er der 21 spillere. Jørgen
foreslår at vi flytter lynbridge start til efter kulturnatten fra næste sæson. Vedtaget
uden indvendinger.

4. Kulturnatten:
Teltet sættes op kl. 12.
Kl 12: Karl Bo (med trailer) og Anette, Søren og Susanne.
Kl. 16 : Frank og Jan.
Efter 17: Steen og Lisbet. Jørgen kommer efter kl. 18.
Mødested i klubben indtil kl. 16. Herefter i teltet.

Husudvalget ved Jørgen sørger for indkøb. Skal være klar til fredag.
Søren laver vagtliste.
75 kroner til mad per bestyrelsesmedlem.

5. De nye bridgeregler – hvad gør vi i klubben:
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Præcision af reglerne omkring alert og stopskiltet. Det henstilles at Alert skiltet bruges i
stedet for at banke. Ved spring skal Stopkortet blive liggende 10 sekunder og herefter
fjernes og mtv må nu melde. Det præciseres, at ved kulørsvigt er det kun når den
person, der svigter kulør, får stikket, at det kan koste 2 stik.

6. Evt.:

Næste bestyrelsesmøde:

Den ? 2012

