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Bestyrelsesmøde 11. november 2012 
 
Deltagere:  
Lis Juncker, Steen Christensen, Søren Homann, Anette Bernbom, Susanne Nielsen, Frank 
Johnsen, Bente Reib 
 
Afbud fra: Jan Frøhlich, Jørgen Kaad 
Ikke til stede: Karl Bo Jensen 
 
Referent: Anette Bernbom 
 

1. Siden sidst: 

Alle lister opdateret 
Husudvalg: opgavelisten opdateret, Udvalget har ryddet op.  
Lamperne virker igen udendørs.  
Opgavelister lægges på hjemmesiden 
Flere møder efterspørges. 
 

2. Undervisningsdagen 18. november 2012 

Programmet er ret omfattende. Vi må nå, det vi når.  
Søren underviser øvede, Karl Bo underviser begyndere. 
Undervisningen kan evt. deles på Karl Bo og Søren, så de underviser hvert hold i 
halvdelen af tiden. 
Annoncering af undervisere skal ske lidt tidligere. 
 
Hvem hjælper med madindkøb?   
Frank.  50 personer Evt. uden brød og ost  
ca. 75 kr./kuvert 
Menu fra:  Holbøl Landbohjem 
  Sønderborg vandrehjem 
  Kvickly/Sønderborg hus 
  Det grønne køkken: 2616 6703 Per Vadgaard 
  Sandvej Augustenborg: www.bsfood.dk  
Frank undersøger. 
 
Karl Bo og Søren sætter turneringen op. 
 

3. Undervisning om onsdagen: 

Ejvin Thomsen kan evt. være hjælper. Bente ringer til Ejvind 

14/11  Jørgen?     Kap 9     Søren snakker med Jørgen i morgen  Ejvind hjælpe? 

21/11 Lis   

28/11 Susanne  Ejvind hjælpe? 

9/1 Lis 

16/1 Bente 

Resten venter 

 

4. Juleafslutninger:  

Fælles indkøb foretages af husudvalget 
Duge skal vaskes, hvis de bliver ubrugelige. Skal bruges næste dag! 
Julepynt lader vi blive hele perioden. Måske nogle vil lave juledekorationer. 
Turneringsledere efterlyser frivillige til at lave dekorationer. 

http://www.bsfood.dk/
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Frank tjekker om der er, hvad der skal indkøbes. Lis køber servietter. Bente køber 
fyrfadslys. 
 
Hvis nogen på tirsdag blå ikke får juleafslutning på et andet hold, tilbyder Anette at de 
kan komme på en anden dag. Anette spørger Jørgen om de må deltage i tirsdag gul’s 
juleafslutning. 

 

5. Åbne turneringer:  

Dame par: Lørdag 12/1  10 par  Jørgen har ansvaret 

Mix  Søndag 3/2 ca 20 par  Jan har ansvaret 

 

6. Champagneturneringen: 

29. december: Bente, Frank, Anette sørger for det praktiske.  
Tuneringen sættes op af Søren. 
2 fl champagne pr. bord under turneringen er med i prisen. 
Søren sender tidligere indbydelse.  
Udvalget holder møde efter bestyrelsesmødet. 
  

7. Evt.: 

Der er for stort spring mellem begynderundervisningen og Torsdag blå. 
Torsdag blå fungerer for dem der er på holdet og har valgt det i mange år 
Vi kan måske udvide begynderholdet til også at have undervisning for lettere øvede der 
spiller turnering med tid mellem spillene til at snakke om meldingerne.  
Det primære problem er bemanding. Der skal være en ekstra person på holdet til 
undervisningen. 
Bestyrelsen har ikke kapacitet til at stille op til ekstra. Måske kan der trækkes på øvede 
fra klubben. 
 
Lynbridge starter først efter kulturnatten i 2013 
 
Foreløbigt regnskabet skal med på bestyrelsesmødet i marts 
Generalforsamling: 1. mandag eller 2. mandag i maj 
 
Distriktsturnering 20-21 /5 
Slotsturnering: Søren informerer Jørgen om distriktsturneringens placering (konflikt) 
 
Nøgler: 
Søren kontakter kommunen for at få flere nøgler. Vi har udleveret mindst 2 sæt til 
håndværkere, som vi ikke har fået igen. 
 
Udlejning:  
Mulig udlejning til Birgit Nielsen den 2. dec. 2012. Besked gives til Birgit Nielsen hvis 
andre vil leje. Anette tager kontakt til Birgit, hvis der melder sig andre der vil leje. 
 
Bestyrelsesvalg:  
Bente vil gerne fortsætte, men har ikke meget tid. Vil gerne genindtræde, når hun ikke 
er så forfløjen mere. Vil gerne være suppleant. 
Lis og Søren er også på valg. Har ikke taget stilling om genvalg. 
 
Pris for juniorer? 
570 kr. pr år. Kan spille alle de dage de vil. 
 
Frank efterlyser en årskalender på opslagstavlen.  
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Hvem skal ikke betale kontingent? 
Bestyrelsen er fritaget. 
Kortblandere får betaling for at blande ved ikke at betale kontingent 
Ulla og Find betaler til forbund og distrikt men ikke for at spille  
Turneringsledere har fri kaffe på turneringsaftenen 
Undervisningsansvarlige har fri kaffe på undervisningsaftner. 
 

8. Næste bestyrelsesmøder:  

 Mandag den 28/1 2013 kl. 17.30 
Søndag den 17/3 2013 kl. 12.30 
 
 

 
 


