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Bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 15. april 2012  kl. 12.30 – 15.00

Sted: Klublokalet

Deltagere: Søren Homann,  Find Rotvel,  Aase Niemann, Karl Bo Jensen, Jørgen Kaad,

Lis Juncker, Steen Christensen, Jan Frøhlich

Fraværende: Bente Reib

Referent: Find Rotvel

Dagsorden udsendt af Søren

1. Siden sidst

2. Slotsturneringen

3. Sæsonafslutningen

4. Generalforsamling

Formandens beretning – input

Regnskab og budget samt kontingentfastsættelse

Indkomne forslag

Næste års program

Nye medlemmer til bestyrelsen

5. Kulturnat

6. Drop in

7. Klubhold og Generalforsamling i distriktet

8. Eventuelt.

An 1. Siden sidst

Renovering af lokalerne og husleje

Renoveringen er tilsyneladende gået helt i stå. Søren forsøger at rykke kommunen for en

slutdato. 

Aftalen med kommunen var, at vi ikke skal betale husleje, så længe renoveringen foregår. Steen

har fulgt op på sagen overfor kommunens økonomiafdeling på dette punkt og med hensyn til

betaling af varme og elektricitet. Økonomiafdelingen var ikke informeret om aftalen! Søren

følger op over for  kommunen for at undgå misforståelser.

Opfølgning på telefonliste

Søren har glemt det og lover at printe en liste ud inden næste møde.

Opfølgning på toiletforholdene

Aase indkøber en større spand/kurv til papiraffald. 
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An 2. Slotsturneringen 21. april 2012

Vi har foreløbig modtaget 44 par-tilmeldinger. Der er dog usikkerhed om tallet dels på grund af

en del afbud og dels fordi Steen har modtaget indbetalinger for par, som ikke står på

tilmeldingslisten på hjemmesiden. 

Efter bestyrelsesmødet fortsatte Jørgen, Steen og Karl Bo med at forsøge at udrede

tilmeldingerne.

Der skal bruges en del hjælp til at slæbe udstyr og stille op om fredagen. Fra bestyrelsen er kun

Jørgen, Søren og Lis i stand til at deltage. Ekstra hjælp håndplukkes blandt medlemmerne.

Arbejdet startes kl. 14.

Jørgen foretager alle nødvendige indkøb. Vi regner med 3 kasser øl, og 3 kasser sodavand.

Karl Bo medbringer kamera.

An 3. Sæsonafslutningen 27. april 2012

Søren arrangerer afslutningen i stil med tidligere år. 

Der bliver musik fra kl. 17-18 ved Andreas Band. 

Jørgen har modtaget oplysning om antal præmier fra de forskellige turneringer. 

Maden organiseres af Karl Bo med Lis som hjælper.

An 4. Generalforsamlingen 7. maj 2012

Generalforsamlingen skal varsles 3 uger før afholdelse. Find lægger en invitation med

dagsorden på hjemmesiden og Søren hænger en invitation op i klubben senest 16. april.

Godkendt regnskab og budget skal foreligge senest 1 uge før generalforsamlingen. Steen

organiserer. 

Steen fremviste det foreløbige regnskab, som samlet set viste fin overensstemmelse mellem

budget og regnskab på trods af relativt store udsving på enkelte poster.

Budget for næste år blev diskuteret. Af større investeringer forventes kun indkøb af whiteboards.

Kontingentsatserne hæves med 20 kr. på grund af større kontingent til DBF og til distriktet.

Klubmedlemmer (også kaldet ikke-primære medlemmer, dvs. dem der betaler DBF-kontingent i

en anden klub) kan tilsvarende trække 20 kr. mere fra.

Der er indkommet et forslag fra Ole Lyhne om at generalforsamlingen skal pålægge bestyrelsen

at undersøge mulighederne for at finde nye lokaler. Forslaget og de medfølgende begrundelser

blev diskuteret, og bestyrelsen var enige om at afvise et sådant pålæg. Søren udarbejder en

begrundelse og præsenterer den på generalforsamlingen. 
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Næste års program vil blive forelagt på generalforsamlingen. På nuværende tidspunkt foreslås

følgende program:

• Mandag par  med Jan som TL

• Mandag hold med Karl Bo som TL

• Tirsdag gul med Jørgen som TL

• Tirsdag blå med Finn Dubgaard som TL

• Onsdag eftermiddag med Leif Aas Andersen som TL 

• Onsdag undervisning med Lis, Frank og  Brian, suppleret med Bente, Sonja Jacobsen

og Ulla Jensen..

• Torsdag blå med Lone Linnebjerg og Lena Vilhelmsen som TL 

• Torsdag rød med ? som TL (Find ønsker ikke at fortsætte) (Nogle interessante forslag

blev kontaktet under mødet, men ingen konklusion endnu). Lis og Find vil gerne hjælpe

i gang.

• Lynbridge i august 2012 (introduktion til bridge) med Lis, Frank og Brian som

undervisere.

Lynbridge starter i år onsdag den 15.  august så det bedre stemmer overens med skoleferiens

slutning.  Aase indrykker annonce og tager sammen med Lis imod tilmeldinger til Lynbridge.

Onsdag undervisning starter onsdag den 12. september.

Søren har en ambition om at færdiggøre folderen tidligere end sidste år.

Der blev drøftet forskellige forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. 

An 5. Kulturnatten 24. august 2012

Find deltog i det første informationsmøde den 26. marts 2012 kl. 19. Hovedbudskabet fra dette

møde er, at Klubbens tilmelding er modtaget, og at vi får den samme plads på kajen som sidste

år.

Det næste informationsmøde afholdes 13. juni 2012 kl. 19. 

Bestyrelsen besluttede, at Søren for fremtiden er kontaktmand til Kulturnattens organisation.

Gråsten Bridgeklub skal informeres snarest muligt om turneringen, så de kan udvælge

deltagere. Det vigtigste er, at der kan stilles spillere til 4 borde en hel aften. Det er ikke

afgørende hvor mange timer det enkelte par spiller. 

I Enigheden skal vi også have organiseret, hvem der spiller. Søren hænger en tilmeldingsliste

op.

Karl Bo organiserer turneringen.

An 6. Drop-in

Drop-in for maj blev fordelt således:– Mandag den 14. maj: Søren– Søndag den 20. maj:  Karl Bo
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 – Mandag den 21. maj: Jan 

An 7. DM for klubhold i Esbjerg den 6. maj

Der skal gøres mere reklame for arrangementet på de enkelte turneringsdage. Enigheden vil

kunne stille med et eller flere hold (måske op til 4 hold).

An 8. Generalforsamling i distriktet 2. maj

Søren deltager, hvis han har tid. Jørgen tager med, hvis han har tid.

An 9. Eventuelt

Aase præsenterede en liste over arbejdsopgaver, som hun godt ville varetage i den nye sæson,

selv om hun nu stopper som bestyrelsesmedlem.  

Find bebudede at han ville komme med en tilsvarende liste over arbejdsopgaver. 

Både Aases og Finds forslag vil blive behandlet af den kommende bestyrelse.

For at markere en sæsonafslutning for den afgående bestyrelse og en sæsonbegyndelse for

den nye bestyrelse vil der blive afholdt et fælles møde søndag den 3. juni kl. 13.

Næste ordinære bestyrelsesmøde besluttes af den nye bestyrelse


