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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 30. november 2010 kl. 17.30-19.00 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Søren Homann, Aase Niemann, Karl Bo Jensen, Find Rotvel, Bob Østergaard, 

Jørgen Kaad, Jan Frøhlich, Jan Dyhr, 
Fraværende:  Bente Reib, Steen Christensen. 
Referent: Find Rotvel 
 
 
Dagsorden (udsendt af Søren): 
 

1. Opfølgning fra sidst 
2. De åbne turneringer – status og opfølgning 
3. Juleafslutninger – basisvarer, og repetition af præmieregler 
4. Kaffeautomat og køleskab – hvordan ser det ud? 
5. Lokaler – hvordan får vi kommunen på banen? 
6. Ældresagen og bridgeklubben – kan vi gøre noget ved kommunens forskelsbehandling. 
7. Evt. 

 
 
An 1. Opfølgning fra sidst  
 
Ekstra nøgler 
Søren har opgivet at få kontakt til Kommunen. Aben er hermed flyttet tilbage på Aases skulder. 
 
Litografier som præmie 
Jørgen har lavet en beskrivelse, som hænges op i klubben og udleveres sammen med præmier 
og solgte eksemplarer. Hidtil er solgt 6 styk, men Jørgen har gang i mere salgsarbejde.  
Søren har kontakt til rammefabrikant og vil indhente tilbud.  
Litografierne præsenteres for medlemmerne ved fællesafslutningen 2010. 
 
Drop-in på tirsdage i lige uger 
Hvis der er rimelig tilslutning til drop-in i dag, så fortsættes i foråret med Bob og Jan D er TL.. 
(Referent: Konklusionen efter dagens drop-in blev, at der fortsættes). 
 
Grænseturnering på Flensborg Fjord 
Steen er Enighedens kontaktmand., men da han var fraværende i dag, vides det ikke om der 
har været afholdt et forberende møde. 
 
Medlemsregistrering 
Karl Bo har gennemgået alle almindelige medlemmer og foretaget indregistrering til DBF. Aase 
har en liste over alle K-medlemmer, som hun kopierer til Karl Bo, der checker listen.   
 
 
An 2. Åbne turneringer – status og opfølgning 
 
Indledende runde i DM for  seniorer gik godt med 13 par. Enigheden har måttet betale til 
forbundet for 14 par. 
 
Indledende runde i DM for damepar den 9. januar 2011 har 16 par tilmeldt. Bob er TL. 
 
Indledende runde i DM for mix-par den 22. januar 2011 har 20 par tilmeldt Jan F er TL.  
 
Champagneturneringen den 29. december 2010 har fået 10 par tilmeldt. 
 
Slotsturneringen er nu flyttet til lørdag den 23. april 2011, som er midt i påskeugen. Det var den 
eneste mulighed, for at få sølvpoint til turneringen. Datoen rettes på hjemmesiden. 
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An 3. Juleafslutninger – basisvarer og repetition af præmieregler 
 
Aase fik ros for juleudsmykningen i klublokalerne. En del af rosen lod Aase gå videre til 
Edgarth.  
 
Aase sørger for basisvarer som duge, lys med videre. 
 
Søren tilbød at sørge for snapseindkøb, men et hurtigt kik i køleskabet afslørede, at der lå 6 
flasker fra sidste år, så ekstra indkøb skønnedes ikke nødvendigt. 
 
Præmier til de enkelte afslutninger afholdes af deltagerne selv. 
 
 
An 4. Kaffeautomat og køleskab – hvordan ser det ud? 
 
Kaffeautomaten har voldt en del problemer, og der har været foretaget en større og dyr 
reparation her i efteråret. Spørgsmålet blev rejst, om en servicekontrakt ville være billigere. Det 
største daglige problem er, at kaffepulveret klistrer fast i dyserne. Bob undersøger om et andet 
mærke pulver giver samme problem.  
 
Køleskabets kontrolenhed blev udskiftet i efteråret. Reparation og reservedel blev bestilt hos 
elektriker før det blev klart, at køleskabet er lånt hos Fuglsang, og at det derfor er Fuglsangs 
opgave at vedligeholde. Fuglsangs reparatør anvendte den af Enigheden indkøbte reservedel, 
og vi vil nu søge Fuglsang om at få udgiften refunderet (Steen). 
  
 
An 5. Lokaler – hvordan får vi kommunen på banen? 
 
Det negative: Det trækker fra vinduerne, toiletterne trænger kraftigt til en renovering, lokalerne 
trænger meget til istandsættelse og det ville være ønskeligt med bedre adgangsforhold for 
handicappede.  
 
Det positive: Så vidt vi kan skønne, så fortsætter vores lejemål mange år endnu. Huslejen er 
rimelig i forhold til klubbens økonomi. Lokalerne har atmosfære.  
 
Så hvad gør vi: Vi kunne godt selv istandsætte og male lokalerne indvendig, men erfaringerne 
fra tavlerummet viser, at der opstår indvendige skader, når vinduerne skiftes. Og udskiftningen 
af vinduer, som startede i 2006, er tilsyneladende helt gået i stå. 
Det vedtages, at Søren skriver et brev til kommunen i et forsøg på at få sat gang i 
bygningsvedligehold.  
 
 
An 6. Ældresagen og bridgeklubben – kan vi gøre noget ved kommunens 
forskelsbehandling? 
 
Vi ser det som en forskelsbehandling fra kommunens side at Ældresagen ikke skal betale 
husleje for deres lokaler, mens vi skal.  
 
Søren vil i sit brev til kommunen også komme ind på dette emne. 
 
 
An 10. Eventuelt 
 
Indkøb af kontorudstyr 
Aase gjorde opmærksom på, at GP kontor har lukket deres butik, og at Enigheden derfor har 
oprettet en konto hos Kontor Syd i stedet. 
 
Enighedens turneringsregler 
Jan F gjorde opmærksom på, at reglerne for justering, når der er dobbeltsubstitutter, kan virke 
urimelige. Diskussionen viste at ikke alle turneringslederne havde fulgt reglerne strikt, så der 



               Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg               3 af 3  

 

  
skal følges op på dette.   
 
Næste bestyrelsesmøde 

Næste møde er tirsdag den 25. januar 2011 kl. 17.30. 
 
 
 
 


