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Bestyrelsesmøde 26. april 2016

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

Afbud fra: 
Ikke til stede: 

Referent: Anette Bernbom

1. Siden sidst (slotsturnering evaluering, strømafbrydelse)

Slotsturnering evaluering: Turneringen kørte som planlagt. Lars Andersen havde
problemer med internet opkobling. Fik det til at køre via telefon. Gør det samme
næste år. 
Kun glade gæster. Enkelte gæster havde problemer med at komme ind. Vi skal  
have et skilt i gården, der viser vej til turneringen. 
Forberedelsen gik rigtig fint. Fint fremmøde til opstilling og nedtagning. Flot 
deltagerantal til trods for at der også var et arrangement samme dag i Åbenrå. 
Maden blev godt modtaget. Dejligt at vi kunne låne bestik og tallerkner.

Strømafbrydelse: Vi kan ikke få adgang til sikringsboksen. Kommunen arbejder 
på at finde en løsning.

Vores køleskab i køkkenet er stået af.

2. Fredagsafslutning

Kommer turneringslederne? Hvis ikke må en af os andre uddele præmierne og 
trykke hånd. Frank laver lister.

Maden kommer i sidste øjeblik, da der pt. ikke er kølemulighed. 

Jørgen hælder vin op.

Vi har ingen musik i år.

Anette tager billeder. Jørgen og Lise medbringer kamera.

Klubmestre/Turneringsvindere (billedrammerne ved vinen) opdateres af Frank.

3. Generalforsamling (herunder regnskab, budget, kontingentfastsættelse, samt 
valg)

Regnskabet: Er tilgængelig på hjemmesiden.

Budgettet: Bridgemate, Køleskab, Computer. Der er ikke budgetteret i det nye år
med indkøb af Bridgemate og ny computer. Køleskabet er vi nødt til at købe. 
Bridgemates må vente til vi ser resultat af ansøgning om sponsorat. Vi har 
allerede modtaget 10.000 fra Danfoss, som henstår til vi har penge nok.
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Kontingentfastsættelse: Foreslår at vi lader kontingentet stige med stigningen i 
distrikt og forbund (30kr.).

Valg: Alle genopstiller bortset fra Søren. Bestyrelsen foreslår Jørgen Kaad som 
formand og foreslår Bente Reib som nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for 
Jørgen. 

Jørgen starter kaffebrygning. Kommer ca. kl. 16:30.

4. Medlemsundersøgelse - hvad gør vi med den?

Der har været god tilslutning til undersøgelsen. Det ser ud til at medlemmerne 
generelt er godt tilfreds med bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen arbejder videre med resultaterne i det nye år.

5. Ny kortblandemaskine - status - introduktionskursus hvornår?

Den virker. Alle, der skal bruge den, vil blive introduceret. Brugsanvisning i 
punktform bliver udarbejdet. Karl Bo står for introduktionen.

6. Generalforsamling i distriktet 

I Vejen kl 19:30 den 4. maj. Vi har ingen deltagere.

7. Klubhold

Klubben stiller med foreløbig mindst1 hold til distriktets klubholdturnering den 
29. maj.

8. Klubfolder

Folderen er klar til trykning. Næsten. Hvis vi har den klar til afslutningen eller 
generalforsamlingen, så sparer vi porto.  

9. Evt.

Dropin: 

2/5

9/5 Susanne, Jan

23/5 Susanne, Jan

29/5 Brian

30/5 Jørgen, Lise

6/6 Jørgen, Lise

13/6
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20/6

27/6

4/7

11/7

18/7

25/7

1/8

8/8

15/8

22/8

Næste bestyrelsesmøde Søndag den 5/6 kl. 16:00

Karl Bo mail: karlbojensen67@gmail.com


