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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 12. Maj 2008 kl. 17 - 19 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Karl Bo Jensen, Jan Frøhlich, Jørgen Kaad, Bob Østergaard,  
  Søren Homann, Aase Nieman, Bente Reib,  
Fraværende:  Find Rotvel, Jan Dyhr, Steen Christensen 
 
Referent: Jan Frøhlich 
 
Dagsorden (lavet af Søren): 
 
 

1. Konstituering af bestyrelse (Jørgen Kaad valgt til næstformand) 
 

2. Evaluering af generalfrosamlingen samt afslutningsarrangement 
 

3. Fordeling af drop in 
 

4. Drop in procedure 
• Registrering af spillere 
• Pris 
• Klippekort 
• Kaffe/te 
• Registrering af bronzepoint 
• Brug af edb givne kort samt bridgemate 
• Spilleformer 
• Notits til Jyske Vestkysten 

 
5. Deadlines samt mødekalender frem til sæsonstart 2008 

 
6. Kommende sæson program 

• Kontigent 
• Udarbejdelse af infofolder – ny tekst til program ! 
• Tilpasning af girokort 
• Turneringsledere til torsdag 
• Annoncering 

 
7. Begynderkursus 

• Bestilling af undervisningsmaterialer 
• Annoncering 

 
8. Kulturnatarrangement 

 
9. Nyt fra Distriktet 

 
10. Evt. 
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An 1 Konstituering af bestyrelse 
 
Jørgen Kaad valgt til næstformand 
 
 
An 2 Evaluering af generalforsamlingen samt afslutningsarrangement 
 
God afslutning ca. 60 fremmødte, mange ikke afhentede præmier turneringsledere sørger 
næste år for fortrykte labels af præmier vinderne. 
Generalforsamling gik godt god ro og orden. 
 
 
An 3 Fordeling af drop in 
 
Karl Bo Jensen  26.maj; 2.+23.juni 
Jørgen Kaad  21.+28.juli;   
Bob Østergaard  30.juni; 7.juli 
Søren Homann   12.+19.maj 
Aase Nieman(føl) 9.+16.juni; 14.+21.+28.juli 
Bente Reib(føl)  19.+26.maj; 2.juni; 14.july  
Jan Dyhr  16.juni; 18.august  
Find Rotvel  4.+11.august 
Steen Christensen 
Jan Frøhlich  9.juni; 25.august 
 
 
An 4 Drop in procedure 
 
Registrering af spillere: 
 Alle spillere skal bruge deres medlemsnummer ved dansk bridgeforbund, der vil blive 
 lagt en mappe frem med medlemsnumre.  
 
Pris 
 35kr. Inklusive én kop kaffe, juniorer 20kr. 
 Gratis for turneringsleder+makker 
 Bestyrelsen kan ikke vinde præmier 
 
Klippekort 
 Der tilbydes klippekort til 100kr for 4 gange, Søren laver disse. 
 Aase sørger for stempel hertil 
 
Kaffe/te 
 Kaffe automaten slukkes efter hver aften 
 
Registrering af bronzepoint 
 Går automatisk via. Bridgemate, hvor der laves en turnering ved navn dropin08. 
 
Brug af edb givne kort samt bridgemate 

Der bruges bridgemate og edb givne kort. Kortene blandes i læg af 33, læg’ene 
kaldes dropin1, dropin2 osv.. Der laves et enkelt dobbelt læg.  

  
Spilleformer 

Der spilles Howell, og hvis der kun er 4 par fremmødt spilles det en holdmatch med 
3*10spil. 

 
Notits til Jyske Vestkysten 
 Søren laver et link på skrivebordet. 
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An 5 Deadlines samt mødekalender frem til sæsonstart 2008 
 
Udkast til tilmelding folder 20. Maj 
Tilmelding klar til udsendelse 13. juni 
Tilmeldingsfrist    4. august 
Planlægning af kulturnat  12. august 
Sæson start  1. september 
 
 
An 6 Kommende sæsons program 
 
Kontingent er uændret, forbunds kontingent er steget med 5,-kr 
 
Udarbejdelse af infofolder, og ny tekst til program. Søren tager sig af dette og skal her bruge 
et billede af alle bestyrelses medlemmer med et par ord. Alle i bestyrelsen sender et billede 
og et par ord om sig selv til Søren. 
 
Tilpasning af girokort mandag og onsdag, skal tilføjes, hvis det er muligt. 
 
Turneringsledere til torsdag,  
Emner torsdag rød: Søren Østergaard og Ole Kirk 
Torsdag blå: Knud Eskildsen og Anders Voldsager 
Turneringsleder tilbydes 3 timers kursus, og gratis kontingent. 
 
Annoncering, Søren sørger for at for noget i dagbladene, og Bente vil gerne hænge nogle op 
på offentlige steder. 
 
Forslag til at Formanden byder velkommen på alle klub afterne, det ville Søren godt prøve 
men kunne ikke love det blev den første aften på alle dage. 
 
 
An 7 Begynder kursus 
 
Bestilling af undervisning. Aase og Bente sørge for at det bliver bestilt det de mangler. 
 
Annoncering, Aase og Bente sørger for dette. 
 
 
 
An 8 Kulturarrangement 
 
Aase og Bente skal til møde den 11/6. 
 
   
An 9 Nyt fra distriktet 
 
Niels Peter Meldgaard beholder sin plads i bestyrelsen, og Karl Bo blev meldt efter at Ulla 
Tradsborg valgte at trække sig. 
 
 
An 10 evt. 
 
Intet 


