
               Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg               1 af 2  

 

  
 
Bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: 16. maj 2011 kl. 17.30 – 19.00 
Sted:  Klublokalet 
Deltagere: Aase Niemann, Karl Bo Jensen, Find Rotvel, Bente Reib, Jan Frøhlich, Lis 

Juncker 
Fraværende:  Søren Homann, Jørgen Kaad, Steen Christensen. 
Referent: Find Rotvel 
 
 
Dagsorden 
 
Da både formand, næstformand og kasserer var fraværende blev der på mødet kun behandlet 
følgende punkter:  

1. Drop-in i sommerperioden. 
2. Undervisning i den kommende sæson. 
3. Klubturneringer i den kommende sæson. 
4. Eventuelt. 
5. Næste møde. 

 
 
An 1. Drop-in i sommerperioden  
 
Turneringsledere til de resterende drop-ins blev fordelt efter følgende plan: 

23. maj  Find og Aase 
30. maj  Karl Bo 
6. juni  Jan og Lis 
20. juni  Jørgen 
27. juni  Steen  
4. juli  Karl Bo 
11. juli  Find 
18. juli  Søren 
25. juli  Søren 
1. august Karl Bo 
8. august Jørgen 
15. august Steen 
22, august Jan 
29. august Karl Bo 

 
 
An 2. Undervisning i den kommende sæson 
 
Bente var bekymret for, om undervisning kunne gennemføres i den kommende sæson, nu hvor 
Aase har meddelt, at hun ikke kan garantere en indsats.  
 
De tilstedeværende var enige om, at undervisningen er alt for vigtig for klubbens rekrutering af 
nye medlemmer til at den kan droppes. Efter diskussion blev følgende undervisningsprogram 
vedtaget. 
 
Lynbridge gennemføres i ugerne 32 – 33 – 34 – 35 med Bente som underviser. Aase sætter en 
annonce i Ugeavisen. 
 
Undervisning for begyndere gennemføres hver onsdag aften fra uge 36. Undervisningen deles 
mellem Bente og Lis. I efteråret undervises der efter grundbøgerne til det nye nordiske system. 
Til foråret begynder kursisterne at spille turneringer med bridgemate. Find hjælper med at sætte 
turneringer op. 
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An 3. Klubturneringer i den kommende sæson 
 
I den kommende sæson planlægges følgende klubturneringer: 
 

- Mandag par i lige uger med Søren som TL 
- Mandag hold i ulige uger med Karl Bo som TL 
- Tirsdag blå i lige uger. TL blev ikke besluttet. 
- Tirsdag gul i ulige uger med Jørgen som TL 
- Onsdag eftermiddag i alle uger med Find som TL 
- Torsdag rød i lige uger med Find som TL 
- Torsdag blå i ulige uger. TL blev ikke besluttet. 

 
 
An 4. Eventuelt 
 
Begynder DM i Enigheden 
Karl Bo meddelte, at han på Enighedens vegne har meddelt distriktet, at vi kan afholde 
Begynder DM næste år. Sandsynligvis den første søndag i maj 2012. 
 
Kager og drikkevarer 
På generalforsamlingen var der stor diskussion vedr. regnskab for kager og drikkevarer. 
Punktet tages op på næste møde. 
 
Mødetidspunkter 
Det er et stort ønske fra bestyrelsesmedlemmerne, at have mødetidspunkter aftalt f.eks. et halvt 
år frem i tiden.  
 
 
An 5. Kommende møder 
 
Det næste møde foreslås afholdt onsdag den 1. juni 2011 kl. 17.30. Søren indkalder til møde 
med en dagsorden. 
 
 


