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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 27. august 2007 kl. 18.00 – 19.00 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Jan Dyhr, Jan Frøhlich, Steen Christensen, Jørgen Kaad, Karl Bo Jensen, 
  Søren Homann, Find Rotvel, Aase Nieman, Bente Reib.  
Fraværende:  Bob Østergaard 
Referent: Find Rotvel 
 
Dagsorden (udsendt af Søren): 
 

1. Godkendelse af sidste referat 
2. Forberedelser til den nye sæson 
3. Brug af bridgemate 
4. Næste møde 
5. Eventuelt 

 
 
An 1 Godkendelse af sidste referat 
 
Referatet blev godkendt. 
 
 
An 2 Forberedelser til sæsonstart 
 
Printer. 
Printeren er defekt. Det besluttes at udskifte den. Steen undersøger mulighederne på 
Danfoss og mailer resultat til Find og Jørgen, som i givet fald køber en ny laserprinter. 
 
Kortblandemaskine. 
Maskinen testes af Søren. 
 
Orientering af kortblandere. 
Kortblanderne skal orienteres om turneringsform. Turneringsledere informerer Steen, som 
igen informerer kortblanderne. 
 
Kaffemaskine. 
Der købes en ny, da den gamle er defekt. Aase har bestilt en ny og sørger for installation. 
 
Udsmykning af lokaler. 
Der er adskillige, som er interesseret i at udstille egne værker. Bente styrer rækkefølgen og 
ophængningen. Klubmedlemmer har førsteret. 
 
Bridgecentral. 
Nye turneringer skal oprettes, og medlemmer skal tilknyttes. Turneringsledere arrangerer 
hver deres turnering. 
 
Medlemsliste. 
Når alle turneringer er oprettet, udskriver Steen en medlemsliste, som cirkuleres de første 
spilledage, så medlemmer kan rette deres data.  
 
Passive medlemmer. 
Nogle af vore passive medlemmer får ikke Bridgebladet. DBF skal orienteres (Steen). 
 
Tilmelding til turneringer. 
Mandag mangler et par. 
Tirsdag er lukket. 
Onsdag er lukket med 32 par 
Torsdag blå ender på 24 par + begyndere, og der er et par i overskud. 
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Torsdag rød ender på 32 par. 
Turneringslederne forsøger at få det til at gå op. 
 
An 3 Bridgemate 
 
På grund af opstartproblemer udskydes demonstration af Bridgemate til næste 
bestyrelsesmøde.  
 
An 4 Næste møde 
 
Lørdag den 1. september 2007 kl. 13 i klublokalet. 
 
 
An 5 Eventuelt 
 
Jan F mangler nøgler til klublokalerne. Nogle gamle bestyrelsesmedlemmer har endnu ikke 
afleveret deres nøgler.  
 
Jørgen bliver medlem af Teknikudvalget (sammen med Karl Bo og Find). 


