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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 8. februar 2011 kl. 16.30-19.00 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Søren Homann, Aase Niemann, Karl Bo Jensen, Find Rotvel, Jørgen Kaad, 

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

1. Opfølgning fra sidst. 
2. Forårets turneringer – især Sønderborgturneringen på slottet. 
3. Årets regnskab – deadlines. 
4. Årets generalforsamling – hvem fortsætter i bestyrelsen? 
5. Underholdning til årets afslutning. 
6. Undervisningshold næste år – kan vi tilbyde mere? 
7. Fuglsang, flasker og manglende oprydning. 
8. Udlejning – er det besværet værd? 
9. Ekstra nøgle og miniovn. 
10. Brev til kommunen – hvorfor svarer de ikke? – snøft... 
11. Eventuelt 

 
 
An 1. Opfølgning fra sidst  
 
Ekstra nøgler 
Nøgleproblemet ser ud til at have løst sig af sig selv. 
 
 
An 2. Forårets turneringer – især Sønderborgturneringen på slottet. 
 
Turnering på Sønderborg Slot lørdag den 23. april 2011 
Turneringen er hidtil blevet omtalt under mange forskellige navne. Vi beslutter, at det officielle 
navn i fremtiden skal være Dybbølturneringen. 
Tage Hansen bliver turneringsleder sammen med Jørgen. 
 
Begynderturnering lørdag den 9. april 2011.  
Aase med hjælp fra flere arrangerer igen i år en turnering for klubbens begyndere. Tidligere års 
begynderturneringer har haft rigtig god tilslutning. 
 
Spil med på landsholdet 7. til 10. marts 2011.  
Mandag Hold-turneringen har besluttet at deltage i dette arrangement den 7. marts. Deltagelse 
er åben for alle Enighedens medlemmer (dog er der kun plads til maks. 36 par). 
(Referent: Efter mødet har det vist sig, at Mandag Hold ikke spiller den 7. marts. Spil med på 
landsholdet arrangeres derfor i stedet tirsdag den 8. marts.)  
 
DM for begyndere søndag den 1. maj 2011.  
DM-turnering for begyndere (dvs alle klubspillere med højest det grønne kort) afholdes den 1. 
maj i Åbenrå Bridgecenter. Aase ledsager og coacher Enighedens spillere.  
 
Kulturnat fredag den 19. august 2011.  
Der afholdes planlægningsmøder den 26. april og den 15. juni. Aase deltager på Enighedens 
vegne. Vi håber at få samme placering af teltet som sidste år. 
 
Grænseturnering søndag den 21. august 2011.  
Dette er en ny turnering, som afholdes i samarbejde med Flensburg, Glücksburg og Gråsten. 
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Turneringen afholdes i Enighedens lokaler. Hver klub stiller med 8 par. Det er tanken at afholde 
denne turnering hvert halve år. 
 
 
An 3. Årets regnskab – deadlines. 
 
Regnskabet afsluttes 31. marts. Steen berettede lidt om det foreløbige regnskab, der kun viser 
små afvigelser fra det budgetterede. 
 
 
An 4. Årets generalforsamling – hvem fortsætter i bestyrelsen? 
 
Generalforsamlingen afholdes mandag den 9. maj.  
 
I år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Jan D, Bob, Aase og Bente.  
Jan D og Bob ønsker ikke genvalg. Aase vil gerne fortsætte, og vi formoder at Bente (som ikke 
var tilstede på mødet) også gerne vil fortsætte. Vi skal derfor undersøge mulighederne i 
medlemskredsen. 
 
Drop-in hver anden tirsdag har ikke haft den ønskede tilslutning, så vi vil gerne gå tilbage til en 
almindelig klubturnering. Jørgen ønsker ikke at være TL hver tirsdag, så der mangler en TL hver 
14. dag.  
 
Kontingentet skal fastsættes før generalforsamlingen, og igen i år er grundlaget for at fastsætte 
kontingentet lidt usikkert, fordi DBF først fastlægger klubbernes kontingent efter vores 
generalforsamling.  
 
 
An 5. Underholdning til årets afslutning. 
 
Årets afslutning er fredag den 29. april.  
 
Jan Åkerlind er blevet spurgt om han vil bidrage med musik og er positiv, men har ikke givet 
bindende tilsagn. Hvis det glipper med Jan, kan Jørgens korpiger træde til. 
 
 
An 6. Undervisningshold næste år – kan vi tilbyde mere? 
 
Undervisningsholdene er meget vigtige for at rekrutere nye medlemmer. Kan vi oprette flere 
hold? Problemet er at finde undervisere. En del diskussion, men ingen konklusioner. 
 
 
An 7. Fuglsang, flasker og manglende oprydning. 
 
Fuglsang nægter at tage plastikflasker til vand og sodavand retur,selv om vi har betalt pant for 
dem. Bestyrelsen vil ikke påtage sig det ekstra arbejde med at bortskaffe flaskerne, så indtil 
videre bliver de smidt ud med affaldet. 
 
Kommunen har fjernet en beholder til returglas fra skolegården, så vi kan ikke komme af med 
brugte vinflasker. I stedet lader vi opgaven med at fjerne flasker indgå som en del af 
leveringsaftalen med vores vinleverandør Halmhuset. 
 
Der mangler et par prisskilte på øl, vand og vin. Jørgen arrangerer. 
  
 
An 8. Udlejning – er det besværet værd? 
 
Der har været 2 uheldige tilfælde. Et tilfælde, hvor lokalerne ikke har været ryddet op efter 
udlejning, og et tilfælde, hvor vi ikke har fået betaling for udlejningen. Vi anser imidlertid 
udlejning af lokalerne som en service overfor vores medlemmer, og så længe Aase gerne vil stå 
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for det, fortsætter vi. 
 
For at lette Steens overblik, sker betaling for fremtiden direkte til Aase, som derefter afregner 
med Steen. 
 
  
An 9. Ekstra nøgle og miniovn. 
 
Nøgleproblemet er løst. 
 
Der anskaffes ikke en miniovn til bagning (opvarmning) af flutes. 
 
 
An 10. Brev til kommunen – hvorfor svarer de ikke? – snøft... 
 
Overskriften siger det hele. Vi ved ikke, hvordan vi skal få Kommunen til at reagere. 
 
 
An 11. Eventuelt 
 
Skift af bank. 
I forbindelse med de grænseoverskridende turneringer er det god service over for de tyske 
gæster, at de kan indbetale til en tysk bank. Måske kan vi skifte til Sydbank, som har en filial i 
Flensburg. Det afgørende er om Sydbank kan trykke de girokort, som vi anvender til 
sæsontilmeldinger. Jørgen og Steen undersøger. 
 
Næste bestyrelsesmøde 

Næste møde er ? 
 
 
 
 


