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Bestyrelsesmøde 28 oktober 2014
Deltagere:
Susanne Nielsen, Jan Åkerlind, Søren Homann, Jørgen Kaad, Karl Bo Jensen, Tove
Steensgaard, Brian Skov, Anette delvist
Afbud fra: Frank Johnsen, Lise Gregers Jensen
Ikke til stede: Ingen
Referent: Brian Skov

1. Siden sidst
Intet til referatet

2. Skolebridge v. Uffe Pedersen
Efter et inspirerende indlæg fra Uffe blev vores holdning og praktiske detaljer for os
diskuteret. Et udvalg bestående af Søren, Viggo, Jørgen og Susanne vil arbejde videre
med et forslag til at opstarte skolebridge, formentlig ifm. næste skoleårs start.
3. Undervisningsdag d. 16.november
Søren og Karl Bo laver program og gennemfører undervisningen.
Søren slår tilmelding op på mandag
Susanne og Brian står for mad. Der er mulighed for at få vores rengøringshjælper ind et
par timer. Jørgen skal have besked næste uge hvis det skal ske. Der anvendes
engangsservice aht. oprydning og da der formentlig kun er en opvaskemaskine.

4. Juleafslutninger og Champagneturnering
Der afholdes juleafslutning på mandag par/hold (fælles), Tirsdag gul/blå (fælles) og
Torsdag rød. Torsdag blå vides ikke.
TURNERINGSLEDERE skal huske at slå handicap fra, hvis der laves en ”fup-turnering”,
f.eks. bridge-bingo eller fjernelse af meldekort.
Husudvalg checker at der er duge, stearinlys, snaps osv. til rådighed.
Brian står for champagneturneringen og søger hjælpere, f.eks. Lone/Lena eller Bente
Reib. Anette vil gerne hjælpe med (pinde-)maden. Aht. sølvpoint skal der laves
indsendes ansøgning til forbundet og laves opslag i regionsbladet denne uge.
5. Seniorpar og mix par
TURNERINGSLEDERE bedes reklamere for senior-par (11/1) og mix-par (1/2).
6. Kortblander og bridgemates – hvordan ser det ud ?
Kortblanderen er repareret og har siden lagt mere end 300 spil uden problemer. Hvis
samme problem opstår en anden gang kan den justeres igen.
Der er modtaget 10.000kr fra ”Fabrikant Mads Clausens fond”. Der ”mangler” fortsat
knap 25.000kr for opgradering til de nye Bridgemate II.
Det blev besluttet ikke at erstatte de gamle bridgemates endnu, da en ny version 3
skulle være på vej og der muligvis findes en app til smartphones / tablets. Teknikudvalget følger udviklingen og holder bestyrelsen opdateret.
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7. Slotsturneringen
Der er ansøgt om sølvpoint til næste års turnering.
Tilmelding lægges på hjemmesiden.
Der er lavet opslag i distriktsbladet (Jørgen vil få gjort opmærksom på at e-mailadressen i opslaget var forkert)
8. Sponsorstøtte
Brian/Frank sender et takkebrev til ”Fabrikant Mads Clausens fond” og undersøger
mulighederne for at søge yderligere støtte andre steder.

9. Evt.
a. Gitte hjælper med undervisning onsdag på ”fortsætter-holdet” og undtages for
kontingent
b. Klubbens PC er ret langsom – Brian har muligvis en hjemme som kan overtages.
c. Bob kommer ikke i klubben i ugerne 45-46. Husudvalget skal servicere
kaffemaskinen, typisk 2 gange hver uge.
d. Husudvalget tager sig af den defekte opvaskemaskine. Firmaet NH Jespersen lavede
fejlsøgningen da strømmen gik og konstaterede det var pga. vores opvasker.
e. Som en ny “fund-raiser” vil vi forsøge at samle præmier fra byens erhvervsliv, der
f.eks. kan anvendes som gevinster ved en tombola ifm. kulturnatten eller
turneringspræmier.
Anette laver et brev som opfordrer klubbens medlemmer til at deltage I indsamlingen.

