Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg

1 af 2

Bestyrelsesmøde 17. marts 2013
Deltagere:
Steen Christensen, Søren Homann, Anette Bernbom, Susanne Nielsen, Frank Johnsen, Bente
Reib, Jørgen Kaad, Karl Bo Jensen
Afbud fra:, Lis Juncker
Ikke til stede:
Referent: Anette Bernbom

1. Siden sidst:
Slotsturneringen har fået en turneringsleder ude fra – Lars Andersen
Strøm er på plads i køkkenet. Flot klaret, Frank.
Lovning fra kommunen vedrørende toiletterne – ingen reaktion på Sørens henvendelse.

2. Årets regnskab – en kort status
Vi ender formodentlig på et overskud på ca. 30.000/40.000 kr. – mangler stadig ca 1
måned, hvor bl.a. slotsturneringen indgår.
Filen til Find kan sendes lige efter påske.

3. Slotsturneringen: 13/4 Rekruttering: Der er tilmeldt 15 par på nettet. Sedlen fra klubbens opslagstavle
forsvandt da den blev sendt rundt. Vi skal sikre os at dem der skriver sig på listen i
klubben også kommer på nettet.
Kort: Karl Bo – Husk at checke det sidste spil.
Edb: Karl Bo
Kontakt til slottet – oplåsning og lys: Jørgen
Vi stiller bordene lidt på skrå, så generer lyset ikke så meget
Indkøb af varer: Jørgen. Ekstra fløde!
Frokost: 2,5 sandwiches pr. mand, rigelig med servietter. Lise vil gerne bage kage.
Klargøring: Satser på at så mange som mulige kommer (Fredag). Borde, Edb …. Spørg
om hvem der vil hjælpe på de forskellige spilleaftener.
Husk ekstra batterier til Bridgemate
Låner Bridgemate i Gråsten. Steen og Jørgen
Velkomst: Søren byder velkommen
Hjælpere til Lars Andersen: Lis bliver tovholdere. Lisbeth kan måske hjælpe – Lars
printer og ordner regnskabet, Karl Bo ringer til Lars Andersen om, hvor mange han skal
bruge. Karl Bo’s søn kan måske hjælpe.
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Præmier – Indkøb samt organisation af præmieoverrækkelse:
Førstepræmien er et af vores litografier. Vin, chokolade, (præmier til 1,2,og 3 i hver
række, spurtpræmier,)
Flere var gået inden præmieoverrækkelsen sidste år.
Vi kan køre uden om nettet, så går det hurtigere med beregningerne. Hvis folk der er
gået går præmien videre til en anden.
Oprydning:
Oprydningen bør vente til efter præmieoverrækkelsen
4. Fredagsafslutningen: 3. maj
Bestilling af præmier: Alle turneringsledere skal sende præmieliste til Jørgen
Musik: ???? Uden sang….
Mad: sandwich – Karl Bo, Susanne, Bente …
Organisering af præmieuddeling: Jan
Turnering: Dem der er der. Karl Bo og ….

5. Generalforsamling:
6. maj
Hvem er på valg: Anette, Bente, Jørgen, Lis
Bente vil helst ikke genvælges. Søren spørger Lena og Lone på torsdag blå.

6. Næste års program
Program til næste år: Tirsdag Blå her ikke mange spillere. Vi satser på at lave et lettere
øvede undervisning til tirsdag blå.
Udarbejdelse af programfolder: Frank og Søren hjælpes ad. Alle skal se på sin
profilbeskrivelse til præsentationen af bestyrelsen. Folderen med program for næste
sæson skal være færdig inden generalforsamlingen.
Klubturnering i distrikt Sydjylland – reklamer for turneringen d. 5. maj. Klubben betaler
det hele.
Vi afholder de samme turneringer som de tidligere år.
Drop-in – mandage fra 13. maj – august 26. august
Sidste almindelige søndag i maj - august

7. Evt.:
Skal vi have en turnering i efteråret? Der er en overvægt af turneringer i foråret. Måske
skal vi droppe dameturnering og herreturnering? Pengepræmier?
Regnskabet skal være oploadet på nettet 14 dage før generalforsamlingen.

8. Næste bestyrelsesmøder:
Onsdag 24. april 2013 kl. 19.00

