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Bestyrelsesmøde 22. november 2015
Deltagere: Karl Bo Jensen, Jørgen Kaad, Søren Homann, Anette Bernbom, Susanne Nielsen,
Frank Johnsen, Jan Åkerlind, Brian Skov, Tove Steensgaard
Afbud fra: Lise Gregers Jensen
Ikke til stede:
Referent: Anette Bernbom

1. Siden sidst
2. Juleafslutninger – Kaffebrygning? Fri kaffe? Hvordan gør vi
Hvorfor gratis kaffe? Vi skal have tjent automaten ind, så man kan jo lave kaffe på
kaffemaskinen i køkkenet. Man skal bare huske at købe kaffe.
Pynt, duge, lys, servietter. Husudvalget er ansvarlig. Man kan tage pynt med hvis man
synes der skal pyntes lidt.

3. Automaten – en status. Skal vi have låst ekstra varer inde?
Varekøb: 4.000kr. Indtægter 11.500kr. Leasing 2.900kr. Der var et lager af varer som er
ved at være brugt.
Teknikken: 14 dage blev brugt i starten til at lære. Automaten lader nogle gange mønterne
løbe igennem. Lise har bestilt service. Temperaturen var lidt for lav til rødvin. Den er blevet
sat op til ca. 14 grader. Om temperaturen passer vides ikke. Mange har fundet ud af at
købe vin når de kommer. Lydniveauet er blevet væsentlig bedre siden den er blevet flyttet til
garderoben. Brian finder ud af at flytte salgsvarer i aflåst skab.

4. Turneringsledere – hvilke krav skal/kan vi stille som bestyrelse?
Der er forskellige holdninger til hvordan turneringerne skal afvikles. Principielt er det
turneringslederen der leder turneringerne. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at gå direkte
til turneringslederen, hvis der er et kritikpunkt. Tirsdag blå bør annoncere i
sæsonprogrammet, at der ikke spilles med ur. Et flertal i bestyrelsen vil ikke sætte reglerne,
men anbefaler at der spilles med ur.

5. Undervisere til Torsdag Blå?
Der mangler undervisere til næste år:
4/2 søren
3/3 Jørgen
31/3 Frank
14/4 Frank
Måske kunne undervisningen koncentreres ved at udtage en turneringsaften med
undervisning. Måske skal vi sløjfe undervisningen hver gang og lave vores undervisningslørdage. Måske tager undervisningsholdet onsdag mange af dem, der ellers ville deltage på
lørdagene. Der er mange måder at gøre det på. Vi kan evt. spørge vore medlemmer.

6. Medlemsundersøgelse – Hvordan finder vi nemmest og bedst ud af, hvad vores
medlemmer efterspørger.
En stor undersøgelse, hvor vi reserverer tid til udfyldelse af spørgeskemaer. Alle
bestyrelsesmedlemmer kan stille spørgsmål i en tråd på mail, som etableres af Anette.

7. Kontingent for bestyrelsesmedlemmer og kortblandere.
Forslag om at alle betaler til forbundet, men foreningsdelen betales ikke. Der bruges meget
tid på bestyrelsesarbejdet så der skal være en vis ”betaling” for arbejdet. Bestyrelsen mener
dog at foreningen ikke skal have udgifter til bestyrelsesmedlemmerne. Det vedtages derfor
enstemmigt at ALLE betaler til forbundet – også kortblandere og andre der hidtil har været
fritaget for kontingent. Dette træder i kraft fra næste sæson.

8. EVT
Karl Bo tager til klubdag i Silkeborg. Vi vil arbejde på at deltage i ”Bridgens dag”, der
kommer til at ligge den 28. august. Åbent hus.

