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Bestyrelsesmøde 25. september 2016

Deltagere: Lise Gregers Jensen, Jørgen Kaad, Karl Bo Jensen, Susanne Nielsen, Jan Åkerlind, 
Brian Skov, Tove Steensgaard

Afbud fra: Frank Johnsen, Anette Bernbom
Ikke til stede: 

Referent: Brian Skov

1. Orientering. Nyt fra forbundet, undervisning
Der er junior-camp 12-13/11 i Blakset Bridgecenter på Sjælland.
Pokal-turneringen kører igen denne sæson. Der er plads til flere men foreløbig ser det 
ud til at klubben bliver repræsenteret med 3 hold.
Der er klubsølv i ugen 7-11/11-16. Mandag hold ændres til en klub-sølv aften åben for 
alle klubbens medlemmer   Karl Bo er TL og informerer i klubben. Andre TL 
bestemmer selv om de vil arrangere klubsølv i stedet for den normale turnering.
Undervisningen er kommet godt i gang. Ros til Anette for hjælpen. Desværre stopper et 
par stykker pga. længere rejse, så antallet kommer under 8 deltagere. Vi fastholder 
holdet og vil forsøge at supplere til 2 fulde borde.
Fra næste sæson har vi fået accept for at køre undervisningen under FOF. Præcis hvad
det betyder endeligt beskrives og besluttes i februar 2017  Lise er kontaktperson

2. Orientering fra udvalg:
PR-udvalg: Har haft fokus på undervisning og Bridgens Dag og holder snarligt første 
møde – input fra bestyrelsen:
- Opdatering af kontakt-data og bestyrelsens profiler på hjemmesiden
- Etablering af årshjul  Susanne laver ud fra kalender m.m. og slår op
- Kunne det tiltrække medlemmer ved at spille i Borgen og opsøge interesserede
- Kunne en sponsor-turnering (drop-in) skabe interesse for nye medlemmer
Teknik-udvalg: Status på bridgemates – der er nok til sæson og der købes ingen nye. 
Input fra bestyrelsen:
- Hvornår kan vi få en ny PC  Karl Bo følger op i næste uge for at få nyt tilbud
- Der efterspørges mail-lister, så det er let for en TL at sende til deltagere eller 
bestyrelsen til alle medlemmer
Økomimi-udvalg: Der mangler indtægter på ca. 16.000 ift. budgettet pga. faldende 
medlemstal. Mulige og besluttede tiltag for at reducere omkostningerne:
- Alle TL skal sikre overskud på alle turneringer (juleafslutning, slotsturn. osv)
- Tilskud til turneringer fjernes med effekt fra 1/10-2016 (kørsel og deltager-gebyr)
- Klubmester-præmien (typisk sølv-tallerken) afskaffes
- Økonimi-udvalget vurderer antallet af medlemmer med reduceret kontingent pga. 
f.eks. bestyrelses-arbejde (færre medlemmer må betyde mindre arbejde…) og kommer 
med et oplæg for eventuel tilpasning til den næste sæson.
Hus-udvalget:
- Der indkøbes et nyt køleskab efter aftale med kasserer
- Der opsættes ny kalender i kontoret  Lise

3. Evaluering af kulturnat og Bridgens Dag
Der var nogen interesse for klubben ved kulturnatten men stort set ingen af dem har 
tilmeldt sig begynderkurset. PR-udvalget skal overvejer om deltagelse er omkostninger 
og indsatsen værd 
Bridgens Dag havde få gæster, men det vurderes, at de fik en god oplevelse. De fleste 
er dukket op til begynderkurset. Der kommer snart en landsevaluering fra forbundet.

4. Møde med Gråsten og Grænseegnen den 8. oktober – ideer og forslag til 
samarbejde
Jørgen, Susanne og Karl Bo deltager. Input fra bestyrelsen:
- Gensidig ko-ordinering og reklame af arrangementer – også Aabenraa og Haderslev
- Fælles turneringer, f.eks. for begynderholdene eller handicap-turnering
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- Erfaringer / tanker om samarbejde med Ældresagen

5. Spilledage i klubben, skal noget etableres i stedet for tirsdag blå?
Vi starter op med drop-in i stedet for tirsdag blå. Første gang d. 1/11-16. PR-udvalget 
reklamerer.
TL: 1/11: Jørgen 15/11: Susanne 29/11: Brian 13/12: Frank/Jan

6. Blandemaskine
Efter nogle måneders drift er der lidt, der driller.
Vores kassetter passer ikke 100% - der købes forsøgsvis nogen der skulle være bedre
Den nye maskine er mere følsom overfor støv og skidt fra kortene. Der købes ”trykluft 
på dåse!”  Lise. Kortblandere informerer om brugen  Susanne

7. Evt.
Klubbens forsikring dækker ikke udstillede billeder. Udstillere skal informeres om dette 
 Bente

Næste møde søndag den 30/10 2016 kl. 13:00

8. Godkendelse af referat
Referat godkendt


