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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 4. august 2009 kl. 17.00-19.00 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Bente Reib, Søren Homann, Jan Frøhlich, Find Rotvel, Steen Christensen, 

Aase Niemann, Bob Østergaard 
Fraværende:  Jan Dyhr, Karl Bo Jensen, Jørgen Kaad 
Referent: Find Rotvel 
 
 
Dagsorden (udsendt af Søren): 
 

1. Opfølgning fra sidst 
2. Kontingent for de særlige 
3. Aases punkt 
4. Status lynbridge for begyndere 
5. Status tilmeldinger til den nye sæson 
6. Status Kulturnat 

a. Telt 
b. Opsætning 
c. Mad og drikke 
d. Gråsten + folder 
e. Lys/el 
f. Konkurrence 
g. Turnering/servering/socialisering 
h. Spillere til holdkamp 
i. Oprydning 

7. Status herreturnering og dameturnering 
8. Åbne turneringer 
9. Klargøring af PC 
10. Planlægning af kommende møder og måske arbejdslørdag-søndag 
11. Eventuelt 

 
 
An 1 Opfølgning fra sidst  
 
Jan F forstærker persiennerne, så de ikke falder ned. 
 
 
An 2 Kontingent for de særlige medlemmer 
 
Kontingent fastlægges uændret i forhold til forrige sæson. 
 
Bestyrelsesmedlemmer, turneringsledere samt medhjælp: kr. 425 uanset hvor ofte der spilles. 
 
Kortblandere og ægtefæller: Spiller gratis  
 
 
An 3 Aases punkt 
 
Drikkevarer 
Der bør være mere styr på indkøb af både øl, vand og vin. Jørgen har tilbudt at foretage alle 
indkøb. Forslag: At vi går tilbage til Fuglsang som leverandør. Beslutning udskydes til næste 
møde. 
 
Substitutters medlemskab  
Et medlem har spurgt om det kan være rigtigt, at man kan spille gratis ved kun at spille som 
substitut. Svaret er, at substitutter ikke behøver at være medlemmer. Substitutter kan være 
en stor hjælp til at gennemføre turneringer. 
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Substitutliste 
Aase har modtaget nogle ønsker om at være substitut. Aase videresender til Find, som 
lægger dem på hjemmesiden.  
 
Adresseliste  
Da folderen blev sendt ud i juni måned, var der udskrevet labels på personer, som ikke 
længere er medlemmer af klubben. Måske er der tale om forkert specifikation ved 
udskrivningen eller måske er adresselisten ikke helt ajour-ført. Søren og Karl Bo undersøger. 
 
 
An 4 Status lynbridge for begyndere 
 
Der er tilmeldt 30 deltagere, som forhåbentlig alle fortsætter på undervisningskurset onsdag 
aften. 
 
I sommerens løb har der været diskussion om, hvem der underviser og hvornår. Disse 
problemer er nu løst. 
 
En stor ros til arrangørerne og underviserne. 
 
 
An 5 Status tilmeldinger til den nye sæson 
 
Det samlede antal tilmeldinger er på niveau med sidste år.  
 
Initiativet med Mandag Eftermiddag var ikke en succes. Kun 3 par tilmeldt, så denne turnering 
aflyses. De berørte par forsøges overflyttet til Onsdag Eftermiddag. 
 
  
An 6 Status Kulturnat den 21. august 
 
Telt:  Aase har bestilt telt inkl. opstilling. 
Opsætning: Aase, Søren og Find mødes i klubben fredag kl. 13. Andre, der har mulighed 

for at hjælpe, er velkomne. Søren låner en trailer.  
Banner: Jan F undersøger muligheder og får det lavet. 
Mad og drikke: Aase arrangerer 
Gråsten+folder: Steen kontakter Karl Peter Møller i Gråsten. 
Lys/el:  Bob monterer. Vi har lamper fra sidste år.  
Konkurrence: Jan F udarbejder spørgsmål og regler. 
Turnering/servering/socialisering: Karl Bo er ansvarlig. 
Spillere til holdkamp: Aase finder emner. Find laver en oversigt. 
Oprydning: Kl. 9 lørdag formiddag mødes vi i teltet. Aase sikrer, at teltet ikke er taget ned 

på dette tidspunkt. 
 
 
An 7 Status Herreturnering og Dameturnering 
 
Foreløbig er der ikke stor tilslutning.   
 
 
An 8 Åbne turneringer 
 
Veteranturnering afholdes den 22. november 2009 kl. 10. TL er Karl Bo. 
 
Mix-parturnering afholdes den 31. januar 2010 kl. 10. TL er Jørgen. 
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An 9 Klargøring af PC 
 
Der er ikke længere behov for en speciel klargøring, da vi har rigelig plads på vores webhotel.  
 
 
An 10 Kommende møder 
 
Arbejdsmøde søndag den 16. august kl. 13. 
 
Der er afbud fra Bente og Find. 
 
 
An 11 Eventuelt 
 
Der var intet til dette punkt. 


