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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 30. september 2008 kl. 16.30 – 18.30 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Karl Bo Jensen, Søren Homann, Find Rotvel, Bente Reib, Steen Christensen, 

Bob Østergaard, Jan Frøhlich, Jørgen Kaad, Aase Niemann.  
Fraværende:  Jan Dyhr 
Referent: Find Rotvel 
 
Dagsorden (udsendt af Søren): 
 

1. Opfølgning fra sidst 
Rengøring af toiletter 
Skat og feriepenge til rengøringshjælp 
Øl, vand og vin 

2. Gennemgang af medlemsstatus 
3. Projektor og bærbar 
4. Bestilling af bridgemateriel 
5. Indsamling af bridgesoftware 
6. Evaluering af kulturnat 
7. Evaluering af sæsonstart. 
8. Økonomi 

Betaling af kort 
Kulturnat 

9. Åbne turneringer 
Datoer 
Tilmeldingsfrister 
Reklame 

10. Gennemgang af aftaler 
Internet 
Telefoni 
Kopimaskine 
Rengøring 
Forsikringer 
Interne aftaler med medlemmer (kortblanding, oprydning osv.) 
Flere?? 

11. Ansvarsområder i udvalgene 
12. Evt. 

 
 
An 1 Opfølgning  
 
Toiletrengøring 
Bente har talt med Musikskolen og med kommunen. Enigheden skal levere papirshåndklæder 
samt flydende sæbe. Balletskolen sørger for rengøring og for toiletpapir.  
 
Rengøring i klublokalerne 
Steen oplyser, at Enigheden betaler løbende AM (arbejdsmarkedsbidrag) af lønnen til Skat. 
Feriepenge udbetales som et løbende tillæg til timelønnen. 
 
Øl, vand og vin 
Punktet udsættes, da Jan D ikke er til stede. 
 
 
An 2 Gennemgang af medlemsstatus 
 
Steen efterlyser en ajourføring af medlemslisterne, da der skal betales kontingent til DBF 
senest 15. oktober.  
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Søren og Karl Bo sammenligner medlemslisten i databasen med  Steen’s liste over spillende 
og betalende medlemmer, så vi undgår at betale for meget i kontingent til DBF. 
 
For at sikre korrekt betaling af spillegebyr skal hver enkelt TL gennemgå listen over 
deltagerne og sammenligne med Steen’s liste. Uoverensstemmelser meddeles til Steen. 
 
 
An 3 Projektor og bærbar 
 
Bob har bestilt en PC og en projektor hos Nova Data. Forventes leveret i denne uge. 
 
 
An 4 Bestilling af bridgemateriel 
 
Bob er avnsvarlig for alt indkøb af bridgemateriel hos DBF. 
 
 
An 5 Indsamling af bridgesoftware 
 
Søren efterlyser bridgesoftware til undervisningsbrug. Han har lagt en forespørgsel på 
Netbridge. DBF er måske ved at forberede nyt undervisningsmateriale.  
 
 
An 6 Evaluering af kulturnat 
 
Den almindelige mening er, at det var et meget vellykket arrangement. Der var måske lidt 
færre gæster end sidste år, selv om det er svært at vurdere, fordi teltet i år var meget større. 
Næste år skal vi have et stort banner (fra Rohleder?) udenfor teltet. Vi vil også igen søge om 
støtte hos DBF. Ansøgningen skal dog formuleres anderledes end i år. 
 
 
An 7 Evaluering af sæsonstart 
 
Folderen er blevet godt modtaget blandt medlemmerne. 
 
Der har været lidt problemer med indplacering af nogle få medlemmer, fordi Mandag 
Formiddag måtte aflyses. Ellers er det gået godt. 
 
Bestyrelsen skal tænke på at tage godt imod og introducere  nye medlemmer til klubben. Det 
kan ikke overlades til den enkelte TL, som som regel har meget travlt. 
 
 
An 8 Økonomi 
 
Status 
Kassebeholdningen er på ca. 280.000 kr., hvilket er meget tilfredsstillende. 
 
Betaling for nye kort 
Da kortblanderen nu kan blande de nye kort købt for et år siden, så vil vi nu betale for dem. 
Bob bemyndiges til at forhandle med DBF om en dekort i prisen, fordi den service vi har fået 
fra DBF har været uhyre ringe. 
 
Kulturnat 
De samlede udgifter var på ca. 5500 kr., hvoraf teltlejen incl. opsætning og nedtagning 
udgjorde ca. 2900 kr. 
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An 9 Åbne turneringer 
 
Veteran par den 16. november 2008 
Tilmeldingsfrist er 12. oktober. Karl Bo er TL. Han laver en indbydelse, som lægges på 
spillebordene til alle turneringerne. 
 
Champagneturnering den 28. december 2008 
Jan F er TL. 
 
Mix par den 25. januar 2009 
Tilmeldingsfrist er 2. november 2008. Jørgen er TL. 
 
DM for begyndere den 19. april 2009.  
Bob og Aase er TL 
 
Sønderborgturnering den 17. maj 2009 
Søren er hovedansvarlig. Tage Hansen foreslås som TL. 
 
TL’erne skal huske at søge om sølvpoint i god tid før turneringsstart. 
 
 
An 10 Gennemgang af aftaler 
 
Internet:  
Hidtil har leverandøren været Tele2, som nu er blevet en del af Cybercity. Vi har fået 
bekræftelse fra Cybercity på en standard forbindelse med 3Mbit down-load hastighed men lav 
(hvor lav?) up-load hastighed. Enigheden har brug for en høj up-load hastighed. Jan F 
undersøger mulighederne, eventuelt et skifte til Sonofon. 
 
Telefon:  
Hidtil har leverandører været Tele2. Jan F undersøger muligheder for at koordinere med 
internetforbindelsen. 
 
Kopimaskine: 
Teknikudvalget er ansvarlig og undersøger, hvad der er af aftaler. Der skal måske anskaffes 
en ny kopimaskine. Find undersøger mulighederne. 
 
Rengøring i klublokaler: 
Husudvalget er ansvarlig og laver en skriftlig beskrivelse af aftale (se også punkt 1 for oven). 
Aase er kontaktperson over for rengøringshjælpen. På grund af studier får vi i perioden 19. 
september til Nytår en ny hjælp. 
 
Rengøring af toiletter: 
Husudvalget er ansvarlig. Bente laver et notat om aftalerne (se punkt 1 for oven), som sættes 
ind i Enighedens administrationsmappe. 
 
Kaffemaskine: 
Der er ingen aftaler om vedligehold med leverandør. Bob servicerer maskinen, rengører og 
fylder beholderne indtil videre en gang om ugen. Den daglige påfyldning af pulver varetages 
af TL. 
 
Forbrugsmaterialer til kaffemaskine: 
Husudvalget er ansvarlig for indkøb og valg af leverandør, pt. Aromateknik. 
 
Forsikringer: 
Økonomiudvalget er ansvarlig. Vi har følgende forsikringer: 

• Lovpligtig arbejdsskadesforsikring 
• Erhvervsansvarsforsikring 
• Tingskadeforsikring 
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• Løsøreforsikring (brand, tyveri og vandskade) 
Hærværk og el-skader er ikke dækket, da det er meget dyrt. 
 
Husleje: 
Økonomiudvalget er ansvarlig. 
 
Forbrugsmaterialer til bridge: 
Bob foretager alle indkøb hos DBF. 
 
Forbrugsmaterialer til køkken (øl, vand, vin, kager mv.): 
Husudvalget er ansvarlig for indkøb og valg af leverandør.  
 
Forbrugsmaterialer til kontor: 
Husudvalget er ansvarlig for indkøb og valg af leverandør. 
 
Internetforbindelse, telefon og webhotel: 
Teknikudvalget er ansvarlig. 
 
Økonomiske aftaler med medlemmer: 
Økonomiudvalget er ansvarlig. Der findes pt. følgende aftaler: 

• Det medlem, som hjælper med oprydning, betaler ikke spillegebyr. 
• De medlemmer, som blander kort, samt deres ægtefæller betaler hverken kontingent 

eller spillegebyr.  
• Medlemmer af bestyrelsen betaler ikke spillegebyr. 
• TL betaler ikke for et rimeligt forbrug af kaffe, øl eller vand på de spilledage, hvor de 

er TL. 
Steen laver et notat om aftalerne, som sættes ind i Administrationsringbindet. 
 
 
An 11 Ansvarsområder i udvalgene 
 
En del ansvarsområder blev behandlet under pkt. 10. Resten udsættes til næste 
bestyrelsesmøde. 
 
 
An 12 Eventuelt 
 
Størrelsen af kontingent og spillegebyr:  
Emnet blev diskuteret foranlediget af, at naboklubber har andre satser end Enigheden.  Søren 
har undersøgt satserne i en del andre klubber og fundet meget store forskelle i det samlede 
beløb for årsmedlemskab. Enigheden ligger i en midtergruppe. Søren har startet en 
undersøgelse på Netbridge. 
 
Husleje: 
De andre grupper og foreninger, som bor i huset, betaler ikke husleje. Er det lovligt at 
Kommunen tager sig betalt af os? Der findes regler om tilskud til pensionister og unge. Søren 
og Bente undersøger emnet og kontakter Kommunen. 
 
Tilskud til anskaffelser: 
Et kommunalt udvalg (Folkeoplysningsudvalget) giver tilskud til foreningers og 
interessegruppers materielanskaffelser. Søren og Bente undersøger om der er muligheder for 
os.  
 
Udvalgssammensætning: 
Teknikudvalget udvides med Bob og Jan F. 
Materialeudvalget nedlægges. Arbejdsopgaver overføres til Teknikudvalget. 
 
Næste bestyrelsesmøde 
Søndag den 2. november kl. 13.00 


