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Bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 29. januar 2012 kl. 12.30 – 16.00
Sted: Klublokalet
Deltagere: Bente Reib, Lis Juncker, Søren Homann,  Find Rotvel,  Aase Niemann, Karl Bo

Jensen

Fraværende: Jørgen Kaad, Steen Christensen, Jan Frøhlich
Referent: Find Rotvel

Dagsorden udsendt af Søren

1. Siden sidst
2. Oprydning og afslutning på spilleaftener

3. Sodavand, vin og småkager
4. Parkeringsforhold
5. Samarbejde med andre sønderjyske bridgeklubber
6. Forårets program

7. Undervisning den kommende sæson
8. Næste møde
9. Eventuelt.

An 1. Siden sidst

Opfølgning på toiletforholdene

Toiletforholdene er blevet forværret sandsynligvis på grund af bygningshåndværkere. Bente har
kontaktet kommunen, som har betalt for at få udført ekstra rengøring. Vi afventer og ser om
forholdene forbedres når bygningsrenoveringen er overstået. 

Opfølgning på møbelindkøb

Der er indkøbt og monteret nye skabe, og der er tilfredshed med resultatet. De gamle skabe
skal væk. Det blev ikke besluttet, hvem der organiserer.
Indkøb af whiteboards til afløsning af opslagstavler venter til sommerferien.  

Opfølgning på undervisning for øvede

Der er lavet et program for en undervisningsdag for 2 niveauer af spillere: Øvede og
viderekomne. Undervisning om formiddagen og turnering om eftermiddagen.

Følgende datoer er foreslået: 3. marts, 4. marts, 10. marts eller 11. marts. Datoen fastlægges i
uge 5, hvorefter indbydelse udsendes. 

Opfølgning på TOP 16

Denne turnering bliver ikke til noget i denne sæson.
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Opfølgning på telefonliste

Søren printede en telefonliste ud lige før mødet. (Referent: Efter mødet  kunne konstateres, at
listen var mangelfuld).

Opdatering af medlemsliste

Aase har fundet fejl i medlemslisten (det gule ringbind). Aase gennemgår listen og markerer de
medlemmer, hvor hun finder fejl. Søren påpeger, at nogle fejl kan stamme fra dropin-spillene i
sommerperioden.

Alle TL skal gennemgå de tilmeldte til deres turnering(er) og sammenligne med oplysninger i
medlemslisten, så det sikres at ingen af de tilmeldte er K-medlemmer eller spiller gratis. Dette
skal ske senest 14. februar. (Referent: Dette er en ændret beslutning i forhold til sidste møde.
Se punkt 9 i forrige referat).

Herefter sender Karl Bo opdatering til Dbf.
 
Evaluering af Champagneturnering

Vi må konstatere svigtende tilslutning. Evaluering tages op på næste møde.

Evaluering af DM Mixpar

Der var stor tilfredshed med arrangementet og forløbet af turneringen. Endda måtte
arrangørerne (Jan og Lis) spille med som substitutter, hvor de endte på en flot 3. plads. De 3

øverste pladser blev besat med par fra Enigheden.

An 2. Oprydning og afslutning efter spilleaftener

Oprydning og afslutning er ikke tilfredsstillende efter Mandag par, Mandag hold og Tirsdag gul.
TL på efterfølgende aftener mødes ofte af stort rod i kontoret og i køkkenet, og som regel
mangler pengekasserne at blive tømt. TL'erne opfordres til at aflevere en bedre oprydning.

Øl og sodavandsflasker samt tomme vinflasker skal ikke stå på køkkenbordene, men
nedenunder. 

An 3. Sodavand, vin og småkager

Colaflasker med skruelåg sælges for 10 kr. Aase har set disse flasker på tilbud i Bilka til 13 kr.,

og spørger om klubben kan købe disse flasker meget billigere end hos Bilka eller om det er en
underskudsforretning.
Iflg. ny prisliste sælges hele vinflasker nu for 75 kr. Tidligere blev vin solgt til 60 kr. pr. flaske. Er
vinen blevet dyrere i indkøb eller har der tidligere været tale om en underskudsforretning?

Søren snakker med Jørgen om ovenstående punkter.
Aase får stadig henvendelser fra medlemmer om vi ikke kunne genindføre småkager til kaffen.
Aase opfordredes til at bringe sagen op på generalforsamlingen.
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An 4. Parkeringsforhold

Onsdag eftermiddag er parkeringspladsen mere end fuldt belagt på grund af en generel mangel
på parkeringspladser i byen i disse år. En løsning kunne være at indskrænke tilladelsen til at

parkere til brugere af huset ved at uddele parkeringsbilletter til klubbens medlemmer og de
andre brugere af huset. Aase kontakter de andre brugere og går så til kommunen.

An 5. Samarbejde med andre sønderjyske bridgeklubber

Jørgen og Karl Bo har deltaget i møde i Haderslev om et kommende elitesamarbejde mellem
klubberne i Åbenrå, Haderslev, Kolding og Sønderborg. Tanken er at afholde turneringer

kombineret med undervisning en fredag om måneden med start i næste sæson. 

Spørgsmålene om, hvem der i givet fald skal deltage fra Sønderborg, og hvor meget det
kommer til at koste blev diskuteret. Bestyrelsen vil invitere til at deltage ud fra en subjektiv

bedømmelse af de enkelte dage styrke. Kørsel til disse arrangementer dækkes, som det er
sædvanlig kutyme. Der arbejdes videre på forberedelserne.

På mødet i Haderslev blev også udvekslet erfaringer m.h.t. lynbridge og sponsoraftaler.

Eksempler på sponsoraftaler var gratisk spillekort med sponsorlogo på bagsiden (hvilket kræver
en ny kortblandemaskine) og sponsorlogo på bridgematene.

An 6. Forårets program

Slotsturnering 21. april 2012

Jørgen har lavet budget, annonceudkast og en præsentationsslip til hjemmesiden. Budget blev

godkendt med den kommentar, at udgiften til 1. præmien bør inkludere både købspris og
ramme. 
Fredag den 20. april kl. 15.00 mødes alle arbejdsduelige for at slæbe udstyr til Slottet. 

Fælles afslutning 27. april 2012

Der var enighed om (blandt dem der havde været med tidligere år), at den fælles afslutning har
fundet en god form, så det fortsætter vi med.
Søren organiserer den musikalske underholdning. 

Generalforsamling 7. maj 2012

På valg i år er Søren (som formand), Karl Bo, Steen, Jan og Find. Søren vil gerne have en
hurtig tilbagemelding fra dem, der ikke ønsker at stille op igen. 

An 7. Undervisning 

Aase har fået henvendelse fra mange kursister, som gerne vil have et års undervisning mere før
de kastes ud i turneringer.
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Bente foreslog, at   onsdag aften kunne opdeles i 2 grupper. Ellers er det oplagt, at disse
kursister deltager i Torsdag blå, hvor der  er en kombination af undervisning og turnering.

An 8. Næste møder 

Søndag den 25. marts 2012 kl. 12.30

Søndag den 15. april 2012 kl. 12.30

An 9. Eventuelt

Rengøring

Vi har fået flere tilbud på rengøringshjælp, men foreløbig bliver der ingen ændringer. Det
foreslås at udvide rengøringshjælpen med 2 gange en halv time om ugen til at rydde op i
flasker, ølkasser og til at fylde op i køleskab. Aase forhandler med rengøringshjælpen. 

Ny klubturnering?

Aase foreslog at udbyde en eftermiddagsturnering mere næste sæson. Begrundelsen var, at en
eftermiddagsturnering passer bedre ind i folks planer og ønsker end en formiddagsturnering,
som vi tidligere har forsøgt os med. Aase tilbød at være TL.

Lynbridgeturnering

Det foreslås at arrangere en lynbridgeturnering en gang i efteråret 2012.


