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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 18. juni 2007 kl. 17.30 – 19.00 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Søren Homann, Bente Reib, Jan Frøhlich, Find Rotvel, Bob Østergaard,  
  Aase Niemann, Jørgen Kaad, Jan Dyhr, Karl Bo Jensen 
Fraværende:  Steen Christensen 
Referent: Find Rotvel 
 
Dagsorden (opstod på mødet): 
 

1. Godkendelse af sidste referat 
2. Tilmelding til den kommende sæson  
3. Invitation til den kommende sæson 
4. Turneringsprogram 
5. Aktivitetskalender 2007 - 2008 
6. Arrangement på Kulturnatten 
7. Kommende bestyrelsesmøder 
8. Evt. 
 

An 1. Godkendelse af sidste referat  
 
Referatet godkendtes med følgende bemærkning: 
 Rykkerskrivelser udsendes efter næste bestyrelsesmøde (og ikke efter en uge, som 
 der stod i referatet) 
 
An 2. Tilmelding 
 
Girokort med påtrykt tilmeldingsskema på bagsiden blev gennemgået og godkendt. 
 
Medlemmer, der ønsker at anvende Netbank, skal huske at udfylde rubrikken "Meddelelser til 
modtager" med oplysninger om makker og spilledage. Indbetaling fra Netbank skal ske til det 
gironummer, der står på girokortet. 
 
Søren laver en vejledning, der udsendes sammen med girokortet. 
 
An 3. Invitation til den kommende sæson 
 
Karl Bo's invitation til den kommende sæson (med overskriften "Kære klubmedlemmer og 
kommende klubmedlemmer") blev gennemgået og rettet til. 
 
An 4. Turneringsprogram 
 
Turneringsprogrammet for alle turneringerne blev gennemgået og rettet til.  
 
Det bliver understreget i programmet , at Torsdag Blå Par er for begyndere og mindre øvede. 
Lise Gregers Jensen bliver turneringsleder (en ændring fra tidligere beslutning). Lise vil også 
undervise denne dag. 
 
An 5. Aktivitetskalender 2007-2008 
 
Aktivitetskalenderen for den kommende sæson blev gennemgået og rettet til på enkelte 
punkter. 
 
På nuværende tidspunkt kan vi ikke sætte datoer på de åbne turneringer (Dame par, Mix par, 
Åben par og Veteran par). 
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An 6. Arrangement på Kulturnatten 
 
For at promovere bridgespillet og Klubben Enigheden har Klubben planlagt at deltage i 
Kulturnatten den 24. august. Vi kunne f.eks. spille en holdkamp mod Gråsten ved 2 borde og 
med kommentator. 
 
Bente deltog i  et planlægningsmøde med Kommunen, og det resulterede i, at vi har fået 
tildelt en stadeplads på havnefronten fra kl. 17. Pladsen måler 10 meter i længden. Desuden 
kan vi få en gratis bod (lille telt?) på 3 x 2 meter. 
 
Aase kontakter Kjærs teltudlejning for at leje et større telt (9 meter i længden), da den gratis 
bod er for lille til 2 bridge-borde.  
 
Søren har søgt Distriktet om støtte på 10000 kr. fra en fond under DBF til teltleje m.v. 
 
Søren har udarbejdet og sendt en pressemeddelelse om arrangementet til Jyske. 
 
Aase kontakter Gråsten for at spørge om de vil deltage. 
 
An 7. Kommende bestyrelsesmøder 
 
Mandag den 6. august 2007 kl. 17.00 (vedr. Kulturnatten) 
 
Tirsdag den 14. august 2007 kl 18.00 (Aase og Bente har meldt afbud) 
 
An 8. Evt. 
 
Klubben har anskaffet 19 styk Bridgemate (passende til 3 rækker á 6 borde plus en i reserve). 
 
Den første installation er forløbet godt. Systemet afprøves ved drop-ins i løbet af sommeren. 


