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Bestyrelsesmøde 21. juni 2015

Deltagere: Karl Bo Jensen, Jørgen Kaad, Lise Gregers Jensen, Søren Homann, Anette 
Bernbom, Susanne Nielsen, Frank Johnsen, Jan Åkerlind, Brian Skov

Afbud fra: Tove Steensgaard
Ikke til stede: 

Referent: Anette Bernbom

1. Siden sidst

Dropin og konstituering er på plads
Vi har lagt billet ind på åbne turneringer. Dame par, mix par, veteran.

2. folder

Lagkageturnering i efteråret, Dato følger, kun for egne klubmedlemmer
29. juni kl 16 pakkes folderne. Tilmelding via hjemmesiden: grønt lys for at åbne. Brian 
kontakter Find

3. Udvalg

Udlejning: Anette. Nøgle til udlejning udleveres på klubaftener

Husudvalg: Susanne, Jørgen, Jan, Frank, Lise

Undervisning: Anette, Viggo, Gitte

Kortblander: Bob, Karl Bo, Lars, Jørgen, Susanne, Karin

Appel: Søren, Karl Bo, Kristian Koch, Viggo.

Mesterpoint og Bridgecentral: Karl Bo

Kalender: Anette, Brian

Økonomi: Tove og Søren

4. Automat

kaffeautomaten: Lise undersøger, hvad der er på markedet i små vin flasker. Lise bliver

ansvarlig for automat-udvalget. Automaten kommer i august. Helst midt – vi skal have 

gjort klar. Fuglsang ejer køleskabet til sodavand. Der skal laves en plan for hvilke 

opgaver der skal udføres så der bliver plads til automaten. 

5. Undervisning

Vi er alt for billige i forhold til andre klubber. Der spilles hver uge og prisen bliver som 

spil hver uge. Bøgerne gratis for kursistmedlemmer (1. år) Fortsættere betaler selv for 

bøgerne. 

6. kulturnat

Anette bestiller foldere. Undersøger også pris på plakat til udenfor.

Forslag om at turneringen gennemføres med par hvor begyndere spiller med en mere 

erfaren makker.  Finder sted 21. august. Telt er bestilt. Opstillere mødes ved 

middagstid. 

Jørgen og Lise står for indkøb, Karl Bo står for turneringen.

Tovholder: Jørgen

7. annoncering
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2 annoncer: en slut juli/start august og igen i ugen op til kulturnatten.

8. EVT

Forslag til nye tiltag: Træk en makker, Handikapturnering

Skolebridge: Susanne efterlyser en fældes holdning og noget struktur. Sønderborg 

kommune vil lave en portal hvor frivillige kan byde ind med undervisere. Viggo tror der

bliver tale om små korte introduktionsforløb. Andre fritids aktiviteter/klubber vil 

sandsynligvis tilbyde gratis undervisning bare for at komme indenfor. Søren foreslår at 

vi kan tilbyde et forløb med 4 ugers intro i 7 klasse fulgt op af valgfag i 8. klasse.


