Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg

1 af 3

Bestyrelsesmøde 15. marts 2015
Deltagere:
Anette Bernbom, Jan Åkerlind, Søren Homann, Jørgen Kaad, Karl Bo Jensen, Tove
Steensgaard, Frank Johnsen, Susanne Nielsen
Afbud fra: Lise Gregers Jensen, Brian Skov
Ikke til stede:
Referent: Anette Bernbom

1. Siden sidst
Lidt svipsere på tirsdag blå. Jørgen har de sidste 2 ganges undervisning
Afslutning fredag den 24.april. Generalforsamling den 4. Maj.
2. Skolebridge – orientering og møde i distriktet
Broager: Jørgen har kommunikeret med skolelederen i Broager. 6. klasserne er
interessant. Der er 3 spor. Viggo underviser. 2 timer pr. spor. 4 gange a 2 timer pr.
klasse er foreslået. 6. kl er en god årgang. De er endnu ikke hormonforstyrrede. Vil
gerne starte i år inden sommerferien.
Hørup: Der er undervist 4 gange a 2x45 minutter. 9. klasse, mange piger international
linie. Søde piger. Nogle forstod principperne andre ikke. Skal nok ikke tvinge nogen til
at deltage. Mange kender ikke til kortspil hjemmefra. Der spilles ikke ret meget kort.
De var lang tid om at forstå. Viggo er god. Han har altid forberedt noget, så de kommer
til at spille.
Man kan plukke i materialerne fra forbundet. Fint at prøve det af med 6. klasse.
Ungdomsskolen vil muligvis kunne være med til at finansiere.
Viggo har ikke fået noget for sit arbejde. Skolerne skal finde ud af, at det har et godt
resultat. Det bør være skolerne, der betaler for den tid man bruger. Forbundet har
støttet med kort og meldekort og mapper i Hørup.
Der er ikke penge i Broager. Det bliver en introduktion, som er ulønnet. Betaling kan
måske komme på tale, hvis det kommer på skemaet som valgfag næste skoleår.
Der er møde i distriktet: 23 maj, kl 10, Haderslev. Tema Skolebridge.
3. Afslutning af året – fredagsafslutning. Kan du spille, Jan?
24. april kl 17. Tilsagn fra Jan.
Vingaver: Jørgen tager kontakt til turneringslederne for at få antallet.
Mad: Karl Bo - skal have undersøgt om han kan, vender tilbage med endeligt svar.
Lister: Susanne sørger for indsamlingen af listerne fra turneringslederne.
Plejer at være 50-60 deltagere.
Karl Bo sætter turneringen.
4. Generalforsamling – Kandidater og afvikling (regnskab)
På valg er Anette, Jørgen, Lise, Jan.
Flemming Kock som Revisor?
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Thomas Hansen som revisor suppleant?
Leif Aas som dirigent?
Find Rotvel: Fortsætte som web-master?
Anette sørger for wienerbrød
Der er underskud på baren. Hvor kommer det fra? Der er fri kaffe når der er et
arrangement med mad, men aldrig fri bar. Vores bogføringssystem er ugennemsigtigt.
Regnskabet fra løse turneringer blander bar og mad sammen. Måske ligger overskudet
på løse turnering? Måske er kaffeprisen for lav eller er der nogen der glemmer at
betale? Skal nævnes til generalforsamlingen. Plejer at hjælpe. Regnskabstallene for
baren svinger fra år til år. Der er en tendens til at det giver overskud det efterfølgende
år, når det har været nævnt på generalforsamlingen.
Kan vi afskaffe fri kaffe? Tove kigger på tallene og giver forslag til nyt kontingenter som
dækker vores omkostninger.
5. Slotsturnering
Antal deltagere. 30 par er smertegrænsen. Forslag fra Anette om også at afvikle en
handicap turnering ved siden af. Begyndere (fortsættere) kunne måske lokkes med at
der er en særskilt turnering for dem. Alle TL-er orienterer på turneringsdagene. Der er
ikke tale om en eliteturnering, skal det meldes aktivt ud?
Maden: Maden sidste år var god. Genetager successen. Søren bestiller.
6. Nye indkøb – noget der skal på budgettet?
Frank foreslår nye bridgemates. Vi har fået 10.000 fra Mads Clausen fonden. Er der en
version 3 på vej? Vi ser tiden an, men undersøger, om der er muligt at finde nogle
brugte der er bedre end vores i forbundets kælder. Anette ringer. Tove sætter det på
budgettet for næste år.
PC-en er meget langsom – 2300-2500 for en ny maskine. Der kan være problemer med
ny maskine i forhold til kortblandermaskinen. Den nuværende kan evt. reserveres til
kortblandemaskinen.
7. Næste års program – er TL på plads?
Mandag hold: Karl Bo
Mandag par: Susanne + Jan
Tirsdag blå: Finn
Tirsdag gul: Jørgen
Onsdag eftermiddag: Leif
Onsdag aften: Viggo + Gitte+ Anette? + Asta?
Torsdag blå: Lena + Lone
Torsdag rød: Frank og Brian
Hvor mange gange kan man være fortsætter? Man skal helst sluses videre til de andre
turneringsdage.
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8. EVT
Hvordan ser det ud med systemmapper?
Der skal bestilles: 10 distrikt (røde), 5 x kreds uden stjerne, 5x med 1 stjerne, 5x 2
stjerner (blå). Frank overtager ansvaret for uddeling af mapper.

