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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 21. august 2011 kl. 12.30 – 16.00 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Bente Reib, Jan Frøhlich, Lis Juncker, Søren Homann, Jørgen Kaad, Steen 

Christensen, Find Rotvel 
Fraværende:  Aase Niemann, Karl Bo Jensen 
Referent: Find Rotvel 
 
 
Dagsorden udsendt af Søren 
 

1. Siden sidst  
2. Gennemgang af tilmeldinger 
3. Årets åbne turneringer 
4. Lokalerne 
5. Undervisning og lynbridge – hvordan går det? 
6. Nye tiltag – undervisning for let øvede et par lørdage i efteråret v. Jørgen 
7. Materialeindkøb – har vi alt til den nye sæson? 
8. Rengøring 
9. Evt. 

 
 
An 1. Siden sidst 
 
Opfølgning på regnskabsspørgsmål 

- Steen har kontaktet Skat og kan herefter konstatere, at klubben kan sælge indkøbte 
genstande videre til sponsorer for et beløb op til 50000 kr pr. år uden at skulle betale 
moms. 

- Steen oplyste, at balancen er ændret, men nåede ikke at vise hvordan på dette møde. 
Dette spørgsmål og de øvrige spørgsmål, som blev stillet på sidste møde, tages op på 
næste møde.  

 
Opfølgning på maling af lokalerne 
Lokalerne er nu malet, og vi i bestyrelsen er godt tilfredse med resultatet. Maleren konstaterede 
under sit arbejde, at der var fugtskader på væggen i det sydvestlige hjørne af tavlerummet, så 
dette hjørne mangler at blive malet. Bente kontaktede Kommunen for at få en vurdering. 
Kommunen konstaterede, at der var fugt, men ingen skimmelsvamp. Fugten kommer fra hjørnet 
mellem gavlen og taget. Når lækagen er repareret, vil lokalet blive malet færdig på Kommunens 
regning.  
 
Kulturnatten 
Vores deltagelse i kulturnatten blev igen en stor succes at dømme efter hvor mange besøg vi 
modtog i teltet både af klubbens medlemmer og af andre interesserede. 
 
Toiletforholdene 
I sommerperioden har det ene toilet været ødelagt og rengøringen har været under al kritik. 
Kommunen har nu repareret toilettet. Vi har en aftale med Musikskolen om, at de skal sørge for 
rengøring af toiletterne, men det fungerer åbenbart ikke om sommeren. Jørgen taler med 
Musikskolen i den kommende uge. 
 
Kontingentsatser 

- Antallet af kortblandere er i den kommende sæson steget fra 2 til 6. Da arbejdsindsatsen 
for den enkelte kortblander derfor er reduceret i forhold til tidligere sæsoner ændres 
kontingentreglerne, så det nu kun er den enkelte kortblander (og ikke længere 
ægtefællen), som spiller gratis. 

- Medhjælpere til undervisning betaler et kontingent på 515 kr., hvis de spiller en eller flere 
turneringer.   
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- Bestyrelsesmedlemmer spiller fortsat gratis. 
 
Nøgler til lokalerne 
Find har mistet (tabt) sine nøgler og Finn Dubgaard skal som ny turneringsleder også have et 
sæt nøgler. Bente sørger for at få en fuldmagt til 3 nye nøgler til yderdøren, mens Find sørger 
for 3 nye nøgler til døren til klublokalerne. 
 
Bridgemate 
Det besluttes at indkøbe og installere 19 styk nye tastaturer til Bridgemate hos DBf. Jan sørger 
for begge dele. 
 
 
An 2. Gennemgang af tilmeldinger 
 
Ved mødets start havde klubben modtaget følgende tilmeldinger: 

- Mandag par: 23 par 
- Mandag hold: 10 hold 
- Tirsdag blå: 16 par 
- Tirsdag gul: 15 par 
- Onsdag eft.m.: 27 par 
- Onsdag aften: 4 par (det forventes at mange fra lynkurset vil melde sig senere lige 

som de foregående år) 
- Torsdag blå: 26 par 
- Torsdag rød: 29 par 

 
Under mødet lykkedes det ved telefonisk kontakt at skaffe et par til Tirsdag gul og et par til 
Torsdag rød.  
 
Ved mødets slutning mangler vi derfor stadig et par til Mandag par og et par til Onsdag 
eftermiddag. Derudover kunne Tirsdag gul godt udvides med 2 par. Find lægger en invitation på 
hjemmesiden, og vi forsøger at kontakte medlemmer fra sidste sæson. 
 
 
An 3. Årets åbne turneringer 
 
Enigheden arrangerer flg. åbne DM-turneringer: 

- Senior par: Lørdag den 12. november 2011; TL-forslag: Karl Bo  
- Mixed par: Søndag 8. januar 2012;  TL: Jan Frøhlich og Lis Juncker 
- Dame par: Søndag 29. januar 2012 ;  TL-forslag: Bob Østergaard 

(De TL, der er foreslået, bedes melde tilbage til Søren om de er disponible).  
 
Grænseturnering med Flensburg, Glücksburg, Gråsten og Enigheden hænger i en tynd tråd. 
Steen følger dog stadig op på sagen. 
 
 
An 4. Lokaler 
 
Der er anskaffet nye møbler til kaffehjørnet. Det meste er monteret. Jørgen og Find monterer de 
sidste skabe i uge 34.  
 
Husudvalget har planlagt møde til den 4. september 13.30 for generel oprydning og indflytning i 
skabene. 
 
Kontoret skal ryddes op før sæsonstart, så kortblanderne kan komme til. Hvem? 
 
Bente og Jan etablerer flere ophæng til malerier. De allerede monterede ophæng ser godt ud, 
også uden malerier. 
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An 5. Undervisning og lynbridge – hvordan går det?  
 
Der er ca. 30 tilmeldte til Lynbridge. Heraf har 17 indtil nu betalt for deltagelse. Bente og Lis 
rapporterer om god interesse og stemning. 
 
 
An 6. Nye tiltag – undervisning for let øvede et par lørdage i efteråret v. Jørgen 
 
Jørgen arbejder fortsat på at arrangere drop-in for elitespillere fra Sønderborg, Åbenrå, 
Haderslev og Gråsten.   
 
Jørgen foreslår at der etableres undervisning for viderekomne (dvs. dem som er helt fortrolige 
med Bridgevejens grundbøger) på nogle lørdage i efteråret. Søren meldte sig som underviser. 
Jørgen arbejder videre på sagen. 
 
 
an 7. Materialeindkøb 
 
Det har vist sig, at der er indkøbt for store mængder af almindelige konsumvarer (kaffe, 
sodavand m.v.), hvilket dels har bevirket, at udløbsdatoer er overskredet, og dels har givet 
pladsproblemer ved opbevaring. 
 
Det besluttedes at starte på en frisk med nyindkøb i mindre kvanta.   
 
 
An 8. Rengøring 
 
Jørgen har skaffet en rengøringshjælp, som starter til september. Jørgen påtager sig at 
instruere hjælpen, så standarden bliver tilfredsstillende. 
 
Inden sæsonstart udføres en ekstra hovedrengøring af den samme dame, som Bente tidligere 
har anvendt med godt resultat. Bente arrangerer. 
 
 
An 9. Eventuelt 
 
PC’en er blevet langsom. Karl Bo opfordres til at se på den. 
 
Søren erindrer om, at TL’erne skal huske at indføre og ajourføre deltagerne til deres turneringer 
før de går i gang med at sætte turneringsplanerne op. 
 
Lis har i sommer oplevet at sende en mail til resten af bestyrelsen om et problem i klubben, 
uden at der kom et enkelt svar. Bestyrelsen tog dette til efterretning og vil forsøge at forbedre 
sig.  


