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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 13. april 2011 kl. 17.30 – 20.00 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Søren Homann, Aase Niemann, Karl Bo Jensen, Find Rotvel, Jørgen Kaad, 

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

1. Opfølgning fra sidst. 
2. Aases punkt. 
3. Generalforsamling 

Hvem er på valg? 
Regnskab, budget og kontingentfastsættelse 
Istandsættelse 
Indkøb, præmier mm. 

4. Sæsonafslutning 
Præmier. 
Program, musik, mad osv. 

5. Drop in – de første 
6. Kommende møder 
7. Eventuelt 

 
 
An 1. Opfølgning fra sidst  
 
Evt. skifte af bankforbindelse 
Steen har overvejet gevinster og ulemper. Vi beholder vores nuværende bankforbindelse. 
 
 
An 2. Aases punkt. 
 
Aase meddelte,  at hun på grund af operationer ikke forventer ikke at kunne yde en normal 
indsats hverken som turneringsleder, som underviser eller i bestyrelsesarbejde i store perioder 
af det kommende år. I det omfang fysikken tillader det vil Aase dog gerne fortsat bidrage til 
arbejdet i klubben. På den baggrund spurgte Aase om bestyrelsens holdning til, at hun 
genopstiller. 
 
Bestyrelsen opfordrede  Aase til at genopstille til en ny 2-årsperiode, og håber at Aase hurtigt er 
tilbage i fuldt vigør.  
 
Allerede Torsdag Blå den 14. april 2011 må aflyses. Da ingen anden kan overtage ringer Aase 
rundt til deltagerne og aflyser. Torsdag Blå den 28. april 2011 kan Bob evt. overtage. Aase giver 
Bob besked, hvis det bliver nødvendigt. 
 
 
An 3. Generalforsamling. 
 
Hvem er på valg? 
I år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Jan D, Bob, Aase og Bente.  
Jan D og Bob ønsker ikke genvalg. Bente og Aase vil gerne fortsætte (”Aases punkt” ovenfor). 
Bob tilbyder at fortsætte med at være tekniker på kaffemaskine m.v.  
 
Regnskab 
Steen præsenterede årets regnskab, som viser et samlet underskud på ca. 28.000 kr. De 
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største afvigelser i forhold til budgettet er underskud vedrørende indkøb af litografier på ca. 
30.000 kr. og  underskud på barregnskabet på ca. 13.000 kr. Til gengæld er 
kontingentindbetalingern over budget på grund flere medlemmer. Klubben har i sæsonen 2010-
2011 haft 207 primære, 5 sekundære, 2 passive og 25 K-medlemmer, ialt 239 medlemmer. 
(Referent: På mødet blev oplyst lidt højere medlemstal, men en kontrol afslørede, at nogle 
medlemmer var blevet talt to gange). Den stabile fremgang skyldes først og fremmest indsatsen 
på undervisningssiden. 
 
Kontingentfastsættelse 
Alle kontingentsatser foreslås forhøjet med 50 kr., som er den forventede stigning i kontingentet 
til DBF. 
 
Budget for det kommende år 
Enkelte budgetposter blev gennemgået og diskuteret. Som helhed skal budgettet for det 
kommende år balancere. 
 
Istandsættelse 
Indvendig istandsættelse blev igen drøftet. Konklusionen blev, at den skal foretages af et 
professionelt firma. Et omtrentligt budget vil blive fremlagt på generalforsamlingen. 
 
 
An 4. Sæsonafslutningen 
 
Præmier 
Klubmestrene på hver turneringsdag får hver en platte med gravering. 
Der gives vinpræmier til nr. 1, 2 og 3 i hver række i de afsluttende klubmesterturneringer.  
Derudover gives vinpræmie til vinderen af større enkeltturneringer, f.eks. kvalifikation.  
Jørgen indkøber præmier. Jørgen skal have besked om antal præmier fra hver TL. 
 
Program, musik, mad osv 
Jørgens korpiger optræder. Der skal sørges for forstærkere og god lyd. 
Karl Bo indkøber og tilbereder mad sammen med Bente og Jan F. 
Steen er speaker ved præmieoverrækkelserne. 
Bob holder styr på præmierne. 
Find arrangerer bridgeturnering. 
 
 
An 5. Drop in – de første 
 
Karl Bo arrangerer drop in den 16. maj. 
 
 
An 6. Kommende møder 
 
Det næste møde afholdes mandag den 16. maj 2011 kl. 17.30 
 
 
An 7. Eventuelt 
 
Dybbølturneringen 
Fredag den 22. april kl. 12.30 mødes alle hjælpere i klublokalerne for at transportere udstyr til 
slottet. 
Lørdag den 23. april kl. 8.30 mødes alle hjælpere på slottet for at stille udstyr op.  
 
Kortblandere 
Karin stopper med at være fast kortblander, men vil dog gerne assistere en gang imellem. 
Christian fortsætter som fast kortblander med assistance fra Edgarth. Bob tilbyder også at 
assistere. 
 
 


