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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 2. november 2008 kl. 13.00 – 17.00 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Karl Bo Jensen, Søren Homann, Find Rotvel, Bente Reib, Steen Christensen, 

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

1. Opfølgning fra sidst 
Medlemsstatus 
Indsamling af bridgesoftware 
Husleje 
Betaling for nye kort 
Internet 
Telefon 
Kopimaskine 

2. Øl, vand og vin 
3. Projektor og bærbar 
4. Ansvarsområder i udvalgene 
5. Juleafslutninger 
6. Åbne turneringer 
7. Eventuelt 

 
An 1 Opfølgning  
 
Medlemsstatus 
Medlemslisterne er nu blevet gennemgået. Klubben har 217 almindelige medlemmer samt 22 
K-medlemmer. Der er kun usikkerhed om 1 til 2 personer. Dette er en meget tilfredsstillende 
status. 
 
Indsamling af bridgesoftware 
Sørens søgning efter undervisningssoftware har ikke givet resultat. Bob bedes indkøbe CD 
med Bridgevejen hos DBF, som vi kan forsøge at anvende i undervisningen, når vi får 
projektoren. 
 
Husleje 
Søren har  fået konstateret, at Kommunen ikke har en fast politik på området. Vi mener, at 
der er tale om forskelsbehandling, når vi er de eneste i huset, der betaler. Uanset dette er 
vores medlemskontingent ikke stort i forhold til andre klubber. (I Haderslev betales 1300 kr. 
og i Maxi (på Sjælland) betales 2800 kr. for at spille 1 pr. uge.)  
 
Betaling for nye kort 
Ingen status, da Bob er fraværende. 
 
Internet 
Ny hurtigere og billigere internetforbindelse via Cybercity er nu installeret. Alle TL  kan mærke 
forbedringen. 
 
Telefon 
Jan F undersøger muligheden for at flytte fastnettelefonen til Cybercity.  
 
Kopimaskine 
Der er anskaffet en ny kombineret printer, kopimaskine og scanner til erstatning for den 
gamle kopimaskine. Pris 2600 kr.  
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An 2 Øl, vand og vin 
 
Alle der afleverer fakturaer til Steen vedr. indkøb af vin bør påføre meddelelse om formål (bar, 
præmier, gaver). 
 
Der har været utilfredshed blandt nogle medlemmer med hensyn til kvaliteten af vinen. 
Bestyrelsen erkender, at alle medlemmer ikke har samme smag, og foreslår derfor, at der 
opstilles 2 forskellige slags papvin, som kan sælges til 10 kr. pr. glas. Derudover skal det 
være muligt at købe hele flasker med vin. 
 
Jan D har undersøgt priser på øl, vand og vin og har konstateret, at vi tilsyneladende betaler i 
overkant til de nuværende leverandører.  
 
Steen checker prislister og fakturaer og giver Husudvalget tallene.  
 
Husudvalget træffer den endelige beslutning om valg af leverandører og mærker. 
 
 
An 3 Projektor og bærbar 
 
På grund af  Bobs fravær er der ingen status.  
 
Jan F har set et godt tilbud og kontakter Bob. 
 
 
An 4 Ansvarsområder i udvalgene 
 
En oversigt over udvalgene og deres ansvarsområder ses i bilag til referat.  
 
PR-udvalgets ansvarsområde affødte en livlig diskussion om brug af sponsorer, som også  
gav anledning til en diskussion af klubbens langtidsøkonomi Der blev ikke draget 
konklusioner. 
 
Ansvarsområder for Husudvalg, Teknikudvalg og for Økonomiudvalg blev behandlet i de 
respektive udvalg (se bilag til referat). 
 
(Referent: Bemanding af udvalg og ansvarsområder for udvalgene er nu lagt ud på 
hjemmesiden) 
 
 
An 5 Juleafslutninger 
 
Alle turneringer har planlagt juleafslutninger i uge 50. Hver turnering beslutter selv, hvordan 
det skal ske.  
 
Præmier afholdes af hver enkelt turnering. Der sponsoreres ikke fra klubben.  
 
Husudvalget indkøber  de ting, som alle får brug for, det vil sige duge, servietter, lys, 
ostehøvle o.s.v. 
 
 
An 6 Åbne turneringer 
 
Champagne: 
Jan F har søgt om sølvpoint og sætter annonce i Bridgenyt Distrikt Sydjylland. 
 
Veteran Par: 
12 par er tilmeldt. Karl Bo står for arrangementet. Bente hjælper. 
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Begynderturnering for Enigheden og Gråsten 
24 par er tilmeldt. Aase, Bente og Eike står for arrangementet. 
 
Mix Par: 
Tilmeldingsfristen er udvidet til torsdag den 20. november. Alle TL annoncerer turneringen. 
Der er nu mulighed for tilmelding via hjemmesiden.  
 
 
An 7 Eventuelt 
 
Leje af lokaler: 
Medlemmerne har mulighed for at leje klubbens lokaler, når disse ikke skal benyttes til 
bridgeformål. Prisen fastsættes pr. 1. januar 2009 til kr. 800 for lokaler og service. For 
yderligere 10 kr. pr. person er der frit forbrug af  varme drikke. 
 
Top 16 turnering for mandag: 
Karl Bo foreslog at arrangere en Top 16 –turnering (for dem med flest bronzepoint). Der 
kunne ikke findes en dato. 
 
Bridgematenøgler: 
Der forsvinder løbende nøgler. Bob bedes indkøbe yderligere 10 styk med vedhæng. 
Nøglerne navnemærkes til TL’erne og opbevares i deres postkasser. 
 
Medlemsbetaling: 
Opdelingen af betalingen i et spillegebyr og et kontingent er overflødig. Det vigtige for 
medlemmerne er den samlede betaling, også når de sammenligner med andre klubber. 
Økonomiudvalget anvender derfor den samlede betaling på de næste girokort.  
 
Dansk Bridge: 
Ægtepar, som begge er medlemmer af DBF, får kun et eksemplar af Dansk Bridge tilsendt. 
Enkelte ville gerne have 2 eksemplarer, men det er en beslutning DBF’s side, som Enigheden 
ikke kan ændre. 
 
Næste bestyrelsesmøder 
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes i april 2009. Datoen er ikke fastlagt. 
Ekstraordinære bestyrelsesmøder arrangeres efter behov og afholdes bedst kl. 18 på de 
mandage, hvor der spilles hold. 


