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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 16. april 2008 kl. 18 - 22 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Karl Bo Jensen, Jan Frøhlich, Jørgen Kaad, Bob Østergaard,  
  Søren Homann, Find Rotvel, Aase Nieman, Bente Reib, Jan Dyhr,  
   Steen Christensen 
Fraværende:  - 
Referent: Find Rotvel 
 
Dagsorden (udsendt af Søren): 
 

1. Generalforsamlingen 
• Hvem er på valg 
• Dirigent 
• Beretning 

2. Sæsonafslutning 25. april 
• Program  
• Mad og drikke 
• Præmier 
• Turnering 

3. Gennemgang af regnskab 
4. Turneringsprogram til det kommende år 
5. Undervisning den kommende sæson 
6. Klubvedtægter for enigheden 
7. Kaffeautomat. Servicekontrakt og vedligehold 
8. Enighedens hjemmeside. Oprydning i gamle turneringer 
9. Opsætning af Bridgemate 
10. Klubudvalg. Arbejdsopgaver 
11. Kulturnat 22. august 2008 
12. Lynbridge for nybegyndere onsdage 6,13,20 og 27. august 
13. Turnering for nybegyndere en søndag i efteråret 
14. Åbne turneringer til næste sæson 
15. Evt 
16. Næste møder 

 
 
 
An 1 Generalforsamlingen 
 
På generalforsamlingen i 2008 skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer samt formand. 
 
På generalforsamlingen i 2007 fratrådte 2 bestyrelsesmedlemmer uden for tur, så der blev 
indvalgt 4 nye medlemmer (Bente, Aase, Jan F og Find) samt genvalgt 2 gamle medlemmer 
(Jan D og Bob). Efter lodtrækning blandt de nye om, hvem der skulle på valg i år, blev 
resultatet at følgende er på valg: Jan F, Find, Jørgen, Karl Bo og Steen. 
 
Alle er villige til genvalg. 
 
Leif Aas er blevet spurgt og er villig til at være dirigent. 
 
Søren ønskede input til Formandens beregning. Stikord: Bridgemate – Kulturnat – 
Undervisning – Åbne turneringer (herunder at ingen ønsker at gå videre fra indledende) – 
Turneringsplanlægning - Økonomi  
 
An 2 Sæsonafslutning 25. april 
 
Søren har lavet et program med start kl. 18.  
Karl Bo står for indkøb af mad. Karl Bo, Aase og Bente står for tilberedning.  
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Jørgen står for drikkevarer. 
Jørgen står for vinpræmier og for præmier med indgravering til klubmestre. 
Jan F holder styr på, at præmier fordeles efterfølgende til klubmestre, der ikke møder op til 
afslutningen. 
Karl Bo sætter en bridgeturnering op. 
 
An 3 Gennemgang af regnskab 
 
Klubben har i øjeblikket en kassebeholdning på ca. 160.000 kr. Der er ingen restancer. 
 
Vi mangler stadig at få DBF’s tilskud til Kulturnatten 2007 på kr. 8.000 udbetalt. DBF er 
rykket. 
 
Regnskab rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne 1 uge før generalforsamlingen. 
 
Den ønskværdige størrelse af kassebeholdningen blev diskuteret. Klubbens store problem er, 
at vi kan opsiges fra de nuværende lokaler med 4 måneders varsel. Og at vi ikke kan få en 
klar besked fra Kommunen. Derfor er en stor kassebeholdning nødvendig for at sikre 
klubbens overlevelse, hvis vi skal rykke i nye lokaler. Der var enighed om et beløb af 
størrelsesordenen kr. 200.000. 
 
Budget det kommende år:  Der er ønsker om nye gardiner og maling af væggene, men det er 
en stor udgift og kan nok ikke forsvares i den nuværende lokalesituation. Behov for ny 
kortblander.  
 
An 4 Turneringsprogram til det kommende år 
 
Følgende punkter blev diskuteret livligt: 
- Holdturneringer kontra parturneringer 
- Sammenlægning af mandag hold og par 
- Turneringsformen for tirsdag  
- Indslusning af nye medlemmer 
 
Resultatet af diskussionerne blev følgende oplæg til den kommende sæson: 
- Mandag formiddag (kl. 10-ca.13) par hver uge med Aase som TL. 
- Mandag aften par hver 14. dag med Søren som TL. 
- Mandag aften hold hver 14. dag med Karl Bo som TL. 
-  Tirsdag aften par hver uge med Jørgen og Lise Gregers som TL. Karl Bo har lavet et 

oplæg til turneringsplan. 
-  Onsdag eftermiddag par hver uge med Find som TL. Turneringsplan ændres til flere 

korterevarende turneringer. 
- Onsdag aften hver uge med Aase og Bente som TL. Begynderturnering med 

undervisning. 
- Torsdag aften rød par hver 14. dag. TL ikke udpeget endnu. 
- Torsdag aften  blå par hver 14. dag. TL ikke udpeget endnu. Blød hyggeturnering. 
 
An 5 Undervisning den kommende sæson 
 
Undervisning gennemføres i den planlagte nye turnering onsdag aften med Aase og Bente 
som TL. 
 
An 6 Klubvedtægter for Enigheden 
 
Klubbens vedtægter er fundet frem og ligger nu på hjemmesiden. 
 
Søren rejste spørgsmålet om det formålstjenlige i at formanden er på valg hvert år kontra en 
selvkonstituerende bestyrelse.  
 
Konklusion: Der ændres ikke på nuværende tidspunkt.  
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An 7 Kaffeautomat. Servicekontrakt og vedligehold 
 
Enigheden har fået et tilbud på servicekontrakt på kaffeautomaten fra Melitta. Tilbuddet lyder 
umiddelbart dyrt, og der gives ingen garantier. Service skønnes dog af bestyrelsen at være 
en nødvendighed. 
 
Aase forespørger hos N.H. Jespersen, om de vil servicere, og hvad det vil koste. Herefter 
besluttes. 
 
An 8 Enighedens hjemmeside. Oprydning i gamle turneringer. 
 
Der har flere gange været problemer med at sende turneringsresultater til hjemmesiden på 
grund af pladsmangel på vores web-hotel. Vi har i dag 300 MB til rådighed. 
 
Problemet løses på kort sigt ved at Find rydder op i gamle turneringsresultater ved at fjerne 
personregnskaberne.  
 
Karl Bo har bedt om tilbud på mere plads (1 eller 3 GB). Mere plads kan sikre, at vi ikke 
behøver rydde op midt i en sæson.  
 
An 9 Opsætning af Bridgemate 
 
Bob opfordrede til at klubbens TL’er, blev ordentlig introduceret til opsætningen af 
Bridgemate. Dette forslag blev stillet første gang på mødet den 6. august 2007. Forslaget blev 
afvist. TL’erne må klare sig selv.  
 
Mange medlemmer synes, at visning af % og/eller andres resultater i Bridgemate er 
interessant. Den enkelte TL kan selv vælge i Bridgemate opsætning om det skal være muligt. 
Valget skal ske før dataindsamlingen startes op. 
 
Jan F spurgte til muligheden for præsentation af resultater mellem hver runde i de turneringer, 
der kører som barometerturneringer. Forslaget blev afvist, fordi en spillende TL ville blive for 
hårdt belastet. Halvlegsresultater udskrevet i pausen skulle derimod være muligt. 
 
An 10. Klubudvalg. Arbejdsopgaver. 
 
Punktet udskydes. 
 
An 11. Kulturnat den 22. august 2008 
 
Søren har sendt en ansøgning om tilskud til Kulturnatten til DBF. 
 
Aase og Bente deltager i de kommunale forberedelsesmøder. 
 
An 12. Lynbridge for nybegyndere onsdage 6, 13, 20 og  27 august 
 
Kurset vil blive annonceret 2 gange. 
 
An 13. Turnering for nybegyndere en søndag i efteråret 
 
Der kan først fastlægges en dato, når vi kender datoerne for de åbne turneringer, som 
klubben påtager sig at arrangere. 
 
An 14. Åbne turneringer til næste sæson 
 
Enigheden melder sig som arrangør af indledende runder i alle fire åbne 
mesterskabsturneringer under DBF.  
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I de tidligere år har vi set en meget ringe medlemsinteresse for at gå videre fra de indledende 
runder til semifinaler og finaler. Bortset fra semifinalen i veteranpar, som Karl Bo gerne vil stå 
for, melder vi os derfor ikke som arrangør af semifinaler.  
 
Bob foreslog, at vi var meget mere aktive med hensyn til at reklamere for både 
mesterskabsturneringerne og for Sønderborgturneringen. Tilmeldingslister på opslagstavlen 
er ikke tilstrækkelig. Nogle forslag var: En mere aktiv reklame for turneringerne på 
hjemmesiden, og foldere der lå på spillebordene ved hver spilledag. 
 
Den 25. maj er der åben holdturnering i Vojens. Der er stadig plads til 3 hold fra Enigheden. 
Tilmelding senest 25. april til Søren. 
 
An 15. Evt. 
 
Der er snart generalforsamling i distriktet. Søren deltager. Flere interesserede? 
 
Forslag om at der etableres en ”Makker søges”-rubrik på hjemmesiden. Find undersøger 
hvordan. 
 
Under oprydning på kontoret faldt Aase over gamle numre af en klubavis for Enigheden. 
Kunne det genopstå, hvis der blandt medlemmerne var en interesseret redaktør? Bladet gik 
ind i sin tid, fordi der manglede bidrag. 
 
Der har været traditionelle forskelle på turneringerne med hensyn til betaling for afslutning. 
Principielt er det klubbens regnskab uvedkommende, hvordan medlemmerne vælger at 
arrangere sig. Derfor er det i år sidste gang, at f.eks. onsdag eftermiddag får gratis kage og 
kaffe den sidste spilledag. 
 
An 16. Næste møder 
 
Den afgående bestyrelse mødes før generalforsamlingen den 5. maj kl. 17.  
 
Den nye bestyrelse mødes den 7. maj kl. 17. 


