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Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 22. august 2010 kl. 11-15 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Søren Homann, Aase Niemann, Karl Bo Jensen, Find Rotvel, Bente Reib, Bob 

Østergaard, Jørgen Kaad, Jan Frøhlich, Steen Christensen, Jan Dyhr, 
Fraværende:  Ingen 
Referent: Find Rotvel 
 
 
Dagsorden (udsendt af Søren): 
 

1. Kort status på tilmeldinger – UDEN KOMMENTARER! 
2. Gennemgang af de enkelte dage 

a. Tilmeldte 
b. Manglende fra sidste år? 
c. Skal der søges efter par – lukning af dag 

3. Dame- og Herreturnering 
4. Åbne turneringer 
5. Velkomstbrev 
6. Er vi ellers klar til den nye sæson/opfølgning fra sidste møde? 
7. Kulturnat 
8. Evt. 

 
 
An 1. Kort status på tilmeldinger  
 
Foreløbig har 184 medlemmer betalt kontingent til den nye sæson. Flere medlemmer er tilmeldt 
via makker, men har endnu ikke betalt. 
 
Tilmeldinger til de enkelte dage: 
Mandag par:  25 par  
Mandag hold:  9 hold 
Tirsdag blå:  9 par 
Tirsdag gul:  17 par 
Onsdag eftermiddag: 33 par 
Onsdag aften:  2 par + 3 enkeltpersoner 
Torsdag blå:  25 par 
Torsdag rød:  34 par 
 
An 2. Gennemgang af de enkelte dage 
 
Mandag par:  
Det lykkedes at finde 1 par mere, så turneringen gennemføres med 26 par ialt. 
 
Mandag hold: 
Det lykkedes at sammensætte 1 hold mere, så turneringen gennemføres med 10 hold ialt. 
 
Tirsdag blå: 
Antal tilmeldinger er for lille til at vi vil gennemføre denne turnering. De tilmeldte personer får 
tilbud om at deltage i en anden af klubbens turneringer. Under mødet blev der forsøgt telefonisk 
kontakt til alle de berørte personer. Dem, det ikke lykkedes at kontakte, vil vi forsøge igen i de 
kommende dage. 
 
Tirsdag gul: 
Der er 4 mulige par, hvor vi mangler den endelige tilbagemelding. Turneringen forventes 
gennemført med 20 par. 
 



               Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg               2 af 3  
 
  
Onsdag eftermiddag: 
Det lykkedes at finde 1 sandsynligt par, men den endelige tilbagemelding mangler. Turneringen 
forventes gennemført med 34 par. 
 
Onsdag aften 
Forhåndstilmeldingen er ikke ret stor, men der forventes at komme mange fra Lynbridge, så 
undervisningsaftenerne kan gennemføres.  
 
Torsdag blå: 
Det lykkedes at finde 1 par, så turneringen gennemføres med 26 par. 
 
Torsdag rød: 
Der blev fundet 1 helt sikkert par og 1 par næsten sikkert. Turneringen gennemføres med 36 
par.  
 
 
An 3. Dame- og Herreturnering 
 
Begge turneringer har fået meget få tilmeldinger og aflyses derfor.  
 
 
An 4. Åbne turneringer 
 
Enigheden gennemfører følgende åbne turneringer: 
 
Indledende runde i DM for  

- Mix par den 22. januar 2011. TL blev ikke udpeget. 
- Dame par den 9. januar 2011. Bob er TL. 
- Senior par den 14. november 2010. Karl Bo er TL. 

Tilmeldingsfrist for alle disse turneringer er 10. oktober 2010 
 
Dybbøl Turnering på Slottet den 16. april 2011. Karl Bo har fået lovning på, at vi kan få 
sølvpoint denne gang. 
 
 
An 5. Velkomstbrev  
 
Søren skriver et velkomstbrev, som lægges frem i klubben ved sæsonstart. 
 
 
An 6. Forberedelse til ny sæson og opfølgning fra sidste møde 
 
Aflåsning af kontor 
Der er nu sat en hængelås for døren ind til kontoret. Husk at låse døren når lokalerne udlejes.  
 
Oprettelse af turnering i Bridgecentral 
Turneringslederne erindres om, at alle spillere skal være tilmeldt klubben i Bridgecentral, før 
turneringerne oprettes. 
 
Kortblanding 
TL skal give kortblanderne besked i god tid før turneringerne starter. 
 
Undervisningsmateriale til begynderne 
Undervisningsmaterialet til begynderne er inkluderet i kursusafgiften. I øvrigt er prisen på 
materialet sat ned i forhold til den oprindelige pris. 
 
Udlejning af lokaler 
Proceduren for udlejning af lokaler ændres, så lejen nu skal forudbetales.   
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Restance 
Klubben mangler betaling fra et lejemål i foråret 2010. Steen kontakter vedkommende og 
rykker. Vi beslutter, at restanter ikke kan blive medlem af klubben. 
 
 
An 7. Kulturnat 
 
Vi må erkende, at Gråsten Bridgeklub i år vandt med 2 points. 
 
Forslag til næste års arrangement: 

- Måske gennemføre turnering ved 4 borde. 
- Meld tidligere ud i klubberne, at der er dette arrangement, så interesserede kan melde sig 

som deltagere. 
- Konkurrencen har vist sig at være vanskelig at styre med hensyn til præmieudtrækning 

og præmieuddeling. Vi undlader konkurrence næste år. 
 
 
An 8. Eventuelt 
 
Kontingent for bestyrelsen 
Søren foreslog, at bestyrelsen ikke skal betale kontingent. Dette skulle være normalt i andre 
bridgeklubber. Efter afstemning blev forslaget vedtaget. 
 
Udsendelse af folderen 
I år blev folderen udsendt meget sent til medlemmer. Årsagen hertil var dels, at kontingentet til 
DBF først blev fastlagt i begyndelsen af maj, og dels at trykningen af girokortet blev forsinket i 
næsten en måned. Vi tilstræber at folderen kommer ud i sidste halvdel af maj måned. 
 
Sæsontilmelding via hjemmeside 
Jørgen spurgte til muligheden for udføre sæsontilmelding og betaling fra hjemmesiden. Med det 
webhotel, som vi benytter, er det er teknisk muligt at gennemføre det. Der blev givet udtryk for 
meget forskellige opfattelser af, hvor dyrt det vil være at gennemføre. Find undersøger. 
 
Kommende bestyrelsesmøder 
Mødetidspunkter for de kommende møder lægges nu fast til tirsdag i den sidste lige uge i hver 
måned kl. 17.30. (Referent: Jeg formoder at december er undtaget). Næste møde bliver derfor 
den 21. september kl. 17.30. 
 
Drop-in i vinterhalvåret 
Eftersom Tirsdag Blå ikke bliver gennemført, står lokalerne tomme alle tirsdage i lige uger.  Det 
blev foreslået at benytte disse aftener til drop-in. Der var tilslutning til denne ide, men den blev 
ikke konkretiseret nærmere. 
 
 
 
 


