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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 31. maj 2010 kl. 17-19 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Søren Homann, Jan Frøhlich, Steen Christensen, Aase Niemann, Karl Bo 

Jensen, Find Rotvel, Jan Dyhr, Bente Reib 
Fraværende:  Bob Østergaard, Jørgen Kaad 
Referent: Find Rotvel 
 
 
Dagsorden (udsendt af Søren): 
 

1. Opfølgning fra sidst 
2. Turnering i riddersalen 
3. Årets folder 

a. Fordeling af dage 
b. Kontingent 
c. Girokort 
d. Kalender 
e. generelt 

4. drop in 
5. oprydning i klubben/udlejning 
6. De unge 
7. Evt. 

 
 
An 1. Opfølgning fra sidste møde  
 
Ekstra nøgler 
Fuldmagt fra kommunen er underskrevet af Søren, og Aase har sendt den videre til nøglefirma, 
men nu er fuldmagten forsvundet. Nøglefirmaet kan i hvert fald ikke finde den. Søren følger op. 
 
 
An 2. Turnering i Riddersalen 
 
Turneringen var en stor succes med rigtig mange tilmeldte.  
 
Jørgen har bagefter talt med Inge Adriansen, Sønderborg Slot, om en fortsættelse næste år, og 
har fået at vide, at ”det nok kan lade sig gøre”.  
 
Jørgen har endvidere forhørt sig hos Claus Carstensen om at få udført et litografi, som kunne 
anvendes som en eksklusiv 1. præmie næste år. Den samlede udgift for 100 litografier i format 
70 x 50 cm ville blive 37.500 kr.   
 
Da klubben ud over at anvende litografiet til 1. præmie, også kan sælge det til sponsorer for et 
ikke ubetydeligt beløb, blev det besluttet at give Jørgen grønt lys til at gå videre. Beløbet er så 
stort, at det skal godkendes/underskrives af både formand og kasserer. 
 
Find rejste spørgsmål om sølvpoint. Karl Bo orienterede om at klubben ikke kan tildeles 
sølvpoint til turneringer, som afholdes samme dag som en turnering arrangeret af DBF eller 
Distriktet. Disse datoer bliver først meddelt til september, så vi kan ikke allerede nu planlægge 
datoer for klubbens turneringer næste år. 
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An 3. Årets folder 
  
Søren præsenterede et 1. udkast til indbydelsesfolder til den kommende sæson. Vi tilstræber at 
folderen er færdigtrykt den 21. juni, hvorefter den udsendes umiddelbart efter. 
 
Beskrivelse af bestyrelsen 
Hvis der er ændringer til beskrivelserne sendes de til Søren senest den 14. juni 
 
Programmet for klubturneringerne 
 

Turnering Ugetal Turneringsleder(e) 

Mandar par Lige Søren 
Mandag hold Ulige Karl Bo 
Tirsdag blå Lige Bob og Jan D 
Tirsdag gul Ulige Jørgen 
Onsdag eftermiddag Lige og ulige Aase og Find  
Onsdag aften undervisning Lige og ulige Aase og Bente 
Torsdag blå Ulige Aase og Søren 
Torsdag rød Lige Find, Jan D og Jan F 
Tirsdag blå og Torsdag blå er for de mindre erfarne. 
Turneringslederne sender turneringsbeskrivelser til Søren senest den 14. juni. 
 
Kontingentsatser 
DBF har i sinde at indføre et nyt kontingentsystem for den kommende sæson, som indebærer at 
ingen skal betale kontingent til mere end én klub (primærklubben). Dette indebærer, at det 
almindelige kontingent til DBF hæves med 55 kr. Forslaget vedtages sandsynligvis 5-6. juni.  
 
Bestyrelsen er meget utilfreds med, at ændringer i kontingent kommer på så sent et tidspunkt, 
hvor generalforsamlingen er afholdt og budgettet for det kommende år er lagt. 
 
Steen kontakter John Møller for at viderebringe bestyrelsens utilfredshed til DBF. 
 
Lynkursus i bridge 
I år afholdes lynkursus onsdage i perioden 11. august til 1. september. 
 
Aktivitetskalender 
Kalenderen blev gennemgået og et par fejl blev rettet. Det er for tidligt at fastlægge datoer for 
andet end klubturneringerne. Alle læser korrektur. 
 
 
An 4. Drop in 
 
Der aftaltes følgende datoer: 

7. juni  Karl Bo 
14. juni  Karl Bo 
21. juni  Jan F 
28. juni  Jan D 
5. juli  Jan D 
12. juli  Bob 
19. juli  Søren 
26. juli  Søren 
2. august Bob 
9. august Find 
16. august Jan F 
23. august Steen 
30. august  Steen 
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An 5. Oprydning i klubben/udlejning  
 
Medlemmerne af klubben har mulighed for at leje klublokalerne til private formål, såfremt 
klubben ikke selv har brug for lokalerne på en bestemt dato. I forbindelse med et lejemål har  
klubben modtaget en klage over a) manglende rengøring, b) manglende oprydning, og c) 
tilstoppet vask i køkkenet. På grund af dette ønsker lejeren en reduktion af prisen. 
 
an a) Nøglerne blev overdraget et par dage i forvejen, før vores rengøringshjælp havde haft 
lejlighed til at gøre rent efter ugens aktiviteter, så klagepunktet må afvises. 
 
an b) Der stod en del vinkartoner og vinflasker i køkkenet efterladt fra klubbens seneste 
arrangement. Vi skal være opmærksomme på oprydning. Er det Jørgens ansvar? 
 
an c) En tilstoppet vask må generelt anses for force majeure. Det underlige er bare, at da vi den 
først efterfølgende spilledag undersøger vasken og skiller afløbet ad, så er der ikke antydning af 
tilstoppelse.  
 
Efter det pågældende lejemål var kontoret et stort rod, så kortblanderne ikke kunne komme til. 
 
Erfaringerne fra dette lejemål viser, at der i fremtiden må være mere faste regler for udlejningen, 
og at vi bliver nødt til at have en lås på døren til kontoret. Husudvalget iværksætter. 
 
 
An 6. De unge 
 
Aabenraa Bridge Center indbyder juniorer en introduktion til Bridge over 3 søndage. Søren 
foreslog at vi skulle prøve noget lignende. 
 
Bente vil gerne være med til at arrangere. Der blev ikke besluttet noget. 
 
 
An 7. Eventuelt 
 
Vand- og varmeregning fra Kommunen 
Steen har bedt Kommunen om en forklaring og specifikation på en ekstraordinær opkrævning 
på ca. kr. 10.000 for vand og varme. Regningen bliver ikke betalt før specifikation foreligger. 
 
Toner til printer 
I et forsøg på at reducere de store kopiomkostninger, har Find indkøbt discounttoner på nettet. 
Hvis de lever op til forventningerne på vores printer vil de næsten halvere omkostningerne. 
 
Næste bestyrelsesmøder 
Mandag 21. juni kl. 17 
Søndag 22. august kl. 13 
 
 
 


