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Bestyrelsesmøde 21. marts 2016

Deltagere: Karl Bo Jensen, Søren Homann, Anette Bernbom, Susanne Nielsen, Frank Johnsen,
Jan Åkerlind, Brian Skov, Tove Steensgaard

Afbud fra: Lise Gregers Jensen, Jørgen Kaad
Ikke til stede: 

Referent: Anette Bernbom

1. Siden sidst 
Der ser ud til at mangle et referat fra juni. Anette sørger for, at det kommer på 
hjemmesiden

2. Kortblandemaskine
Kortmaskinen er afgået ved døden. Bestyrelsen har besluttet at købe en maskine der 
kan læse alle typer kort, også sponsorkort.
Maskinen skal bestilles hurtigt, så vi kan blande kort til slotsturneringen.

3. Planlægning af Slotsturneringen
Turneringen ligger søndag i år.
Vi kan bære op fredag og lørdag. Alle opfordres til at give en hånd og evt. finde nogle 
stærke unge mennesker, der kan hjælpe med at slæbe op.
Mad: Karl Bo er ansvarlig.
Kort: Karl Bo
Præmier og drikkevarer: Jørgen
Turneringsleder: Lars Andersen er bestilt.

4. Planlægning af Fælles afslutning d. 29. april
Musik: ? – Ideer efterlyses
Mad: Karl Bo
Kort: Susanne
Præmier og vin: Jørgen
Turneringslederene skal melde ind til Jørgen, hvilke præmier der skal uddeles.

5. Planlægning af Generalforsamling 2. maj 
Regnskab – hvor langt er vi? Et overslag? En køreplan?
På valg: Karl Bo, Brian, Frank, Susanne, Søren
Hvem genopstiller? 
Søren: genopstiller ikke.
Karl Bo: genopstiller
Brian: genopstiller
Frank: genopstiller
Susanne: genopstiller
Kage: Anette
Starter kl. 17:30. Medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, deltager gratis i 
dropin kl. 19:00
Regnskabet ser godt ud, men er endnu ikke afsluttet. Ser ud til at giver et lille overskud.

6. Undervisning til næste år. (Herunder bridgens dag) Læs Viggos mail
Viggo vil køre videre med fortsætterundervisning, men vil ikke også stå for 
begynderundervisning. Begynderundervisning er nødvendig, hvis vi skal overleve som 
klub i fremtiden. Bestyrelsen vil rette henvendelse til medlemmer, der vurderes at kunne
løfte opgaven. Vi skal have fundet en løsning.

7. Evt.
Vi skal have undersøgt, hvad vores medlemmer ønsker. Brian vil gerne give et oplæg til
et spørgeskema.
Bridgens dag: Landsdækkende åbent hus arrangement søndag d. 28/8, som vi 
deltage i. Brian koordinerer planlægningen. Workshops, de første er løbet af stablen,, 
Emne til næste workshop: 
Kommunikation, pressemeddelelser, d. 7. april i trekantsområdet
Event afvikling, Kolding 4. maj, Brian vil gerne deltage. 
Turneringer næste år: mix 7. eller 8. januar, Senior 11. eller 12. februar (Karl Bo),  
Damepar 21. eller 22. Januar.

Næste møde Tirsdag den 26. april 2016 kl. 19:00


