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Bestyrelsesmøde 19. marts 2017
Deltagere: Anette

Bernbom, Tove Steensgaard, Jørgen Kaad, Frank Johnsen, Karl Bo
Jensen, Susanne Nielsen, Brian Skov
Afbud fra: Bente
Ikke til stede:

Reib, Lise Gregers Jensen, Jan Åkerlind.

Referent: Anette

Bernbom

1. Orientering


Der er søgt og bevilget 2.556 kr. til kort og bøger til juniorspillerne fra
Sønderborg kommune.



Fredagsbridge har haft besøg af 2 unge bridgeeksperter og Morten Bilde
kommer på besøg om 2 uger



Der har været et bridgearrangement på AGS og Statsskolen besøges
21/4. Statsskolen har bestemt at eleverne skal deltage. Der er stor
opbakning fra Statsskolens side, som helt har købt ideen om at bridge
fremmer hukommelse og indlæring. Vi satser på at få promotet nu, fordi
vores ambassadør ”Eskild” tager på uddannelse i udlandet til sommer.

2. Slotsturnering, status


Der er et arrangement lørdag aften, så vi kan ikke stille op i riddersalen
som vi plejer i løbet af lørdag. Vi har dog adgang til at stille borde og
andet i gobelinsalen, så borde og andet flyttes fra foreningen lørdag d.
6/5 kl. 11. Karl Bo, Jørgen , Brian, Susanne m.fl. deltager i dette.



Søndag 7/5 kl. 7:30 mødes Susanne, Brian og Jørgen for at stille
bordene på plads.



Buffeten SKAL placeres i Gobelinsalen.



Lise laver maden og passer køkkenet sammen med Brians datter.



Bestyrelsen besluttede at indføre en præmie til det par der forbedrer sit
handicap mest under turneringen. Kun par som ikke har modtaget anden
præmie kan kvalificere sig.

3. Orientering fra udvalg
 Trekantmatch: Der afholdes en Top16 enkeltperson match mellem de tre

foreninger, Enigheden, Gråsten og Grænseegnen. Der har været forsøgt
at lave en holdturnering, som blev aflyst p.g.a. at vores klub ikke kunne
stille med 6 hold.
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Næste års folder: Der satses på at have folderen færdig til uddeling ved
afslutningsarrangementet den 28/4. Folderen vil ikke indeholde priser på
næste års turneringer, idet det skabte forvirring ved sidste sæsonstart,
idet kontingentet først vedtages på generalforsamlingen. I stedet henvises
til hjemmesiden. Ved at uddele folderen i stedet for at sende sparer vi ca.
2000 kr til porto.

4. Afslutning den 28/4


Listerne med hvor mange der skal have præmier på de enkelte
turneringer sendes af turneringsleder til Jørgen. Liste med navne på
præmiemodtagere sendes til Karl Bo.



Bestyrelsen har besluttet at præmier der ikke er afhentet senest 1/10
tilfalder klubben.



Musik: Der er ikke nogen der har meldt sig til at spille. Sidste år var der
ingen musik da der heller ikke var nogen som stillede sig til rådighed. I
stedet forsøger vi os med lidt fællessang. Anette sørger for tekster.



Karl Bo står for sandwich, hvis han kan – afklares på næste møde

5. Kortblanding
 Er det kun bestyrelsen?: Antallet af kortblandere reduceres til 4: Jørgen,

Susanne, Karl Bo og Lars. Der er ikke brug for så mange kort længere,
og der kan blandes/lægges kort til to uger ad gangen.
6. Generalforsamling den 1. maj
 Antal bestyrelsesmedlemmer, indlæg ved Karl.
o

Der er færre medlemmer men antallet af bestyrelsesmedlemmer
er ikke reduceret tilsvarende.

o

Hverken Anette eller Lise ønsker genvalg og bestyrelsen foreslår
derfor, at antallet reduceres med 2 personer. Karl Bo, Brian og
Susanne stiller op til valg for en 2-årig periode på den kommende
generalforsamling for at forhindre at hele bestyrelsen skal på valg
samme år.



Regnskabet skal foreligge senest 1 uge før generalforsamlingen.



Køreplan for generalforsamlingen tages op på næste bestyrelsesmøde.

7. Undervisning FOF? – FOF-folderen laves nu
 Forslag om at undervisningen forlægges til FOF – Vi kontakter FOF for

et samarbejde. Forsøger at få de samme indtægter til klubben som
undervisningen har givet i sæsonen 2016/17.
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8. Eventuelt


Tirsdagsturneringen er skrumpet meget. Forslag om at tirsdagen bruges
til kortere turneringer (4-8 tirsdage), kortere undervisningsforløb, drop-in
etc.

9. Godkendelse af ref. og næste møde


Næste møde mandag den 10/4 kl.16.00



Referatet sendes til godkendelse efter mødet.

