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Bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 25. marts 2012  kl. 12.30 – 15.00

Sted: Klublokalet

Deltagere: Bente Reib,  Søren Homann,  Find Rotvel,  Aase Niemann, Karl Bo Jensen,

Jørgen Kaad

Fraværende: Lis Juncker, Steen Christensen, Jan Frøhlich

Referent: Find Rotvel

Dagsorden udsendt af Søren

1. Siden sidst

2. Slotsturneringen

3. Sæsonafslutningen

4. Generalforsamling

5. Kulturnat

6. Eventuelt.

An 1. Siden sidst

Renovering af lokalerne

Kommunen har konstateret indbrud af duer i etageadskillelsen over vores loft, og er nu gået i

gang med at renovere. Vi ved ikke hvornår renoveringen er afsluttet. 

De udstillede malerier bliver afhentet i morgen for at forhindre skader. 

Steen skal huske, at der ikke skal betales husleje, så længe renoveringen ikke er afsluttet. 

Opfølgning på vin

Jørgen orienterede om vinforholdene. Det virker tilsyneladende præventivt, at kasserne nu

tømmes efter hver spilleaften. Forbruget af vin er  halveret. 

Prisen på 75 kr. pr. flaske medfører et overskud på 25 kr. til klubben. Der sælges meget lidt vin

på flasker.  Skal vi have udsalg af vin på flasker? Lise Gregers Jensen vil i givet fald gerne tage

vinkøleskabet tilbage.  Der blev ikke konkluderet på punktet.

Opfølgning på telefonliste

Søren har glemt det og lover at printe en liste ud inden næste møde.

Opfølgning på toiletforholdene

Der er intet nyt på toiletfronten. Vi afventer og ser om forholdene forbedres når

bygningsrenoveringen er overstået. Det ville være ønskeligt med en større spand/kurv til

papiraffald. 
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Opfølgning på undervisning for øvede

På sidste møde blev foreslået en række datoer for en undervisningsdag for 2 niveauer af

spillere: Øvede og viderekomne. Undervisning om formiddagen og turnering om eftermiddagen.

De foreslåede datoer kunne ikke anvendes, af den ene eller den anden årsag.

Undervisningsdagen kommer nu i folderen (Indbydelse til den nye sæson) som et tiltag i

efteråret 2012. 

Opdatering af medlemsliste

Aase har fundet fejl i medlemslisten. Karl Bo fik info om fejlene og retter. 

K-medlemmerne får ikke Bridgebladet. Karl Bo har undersøgt sagen og fundet ud af at de ikke

er oprettet rigtigt med adresser. Lis sender en liste med navne, adresser, telefonnumre til Karl

Bo som opretter medlemmerne. 

Der er nogen mystik på dette punkt, fordi Steen tidligere har meddelt, at der er betalt kontingent

for K-medlemmer til DBF, men i februar 2012 var ingen af klubbens kursister inde i

BridgeCentral.

 

Evaluering af Champagneturnering

Vi må konstatere svigtende tilslutning. For at ændre på dette forsøges næste gang at få en

anden til at arrangere turneringen. 

An 2. Slotsturneringen 21. april 2012

Vi har foreløbig modtaget 38 par-tilmeldinger. Meget få tyske par har tilmeldt sig. Jørgen har

fået at vide, at prisen er for høj. 

Jørgen foreslog at printe en indbydelse til turneringen på bordplancherne. Karl Bo tester om det

kan gøres rimelig nemt.

Der skal bruges en del hjælp til at slæbe udstyr og rydde op. I stedet for en åben opfordring om

at melde sig, så prikkes udvalgte medlemmer på skulderen.

Jørgen foretager alle nødvendige indkøb.

Fredag den 20. april kl. 15.00 mødes alle arbejdsduelige for at slæbe udstyr til Slottet. 

An 3. Sæsonafslutningen 27. april 2012

Søren arrangerer afslutningen i stil med tidligere år. 

Der bliver musik fra kl. 17-18 ved Andreas Band. 

Turneringslederne meddeler antal præmier til Jørgen. 

Karl Bo og Find er ikke sikre på om de kan deltage.

An 4. Generalforsamlingen 7. maj 2012

Der foreligger endnu  ikke et foreløbigt regnskab, men Søren forventer ikke de store afvigelser

fra budget.

På valg i år er Søren (som formand), Karl Bo, Steen, Jan og Find. Søren og Karl Bo
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genopstiller. Steen og Jan var ikke til stede. Find genopstiller ikke, og Aase har valgt at stoppe i

bestyrelsen uden for tur.

Der blev drøftet forskellige forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Søren nævnte som et

kriterium, at alle turneringsdagene helst skulle være repræsenteret.

Næste års program vil blive forelagt på generalforsamlingen. På nuværende tidspunkt foreslås

følgende program:

• Mandag par  med Jan som TL

• Mandag hold med Karl Bo som TL

• Tirsdag gul med Jørgen som TL

• Tirsdag blå med Finn Dubgaard som TL

• Onsdag eftermiddag med ? som TL (Find ønsker ikke at fortsætte)

• Onsdag undervisning med Lis hver 14. dag og Bente hver 14. dag (fra november) med

Sonja Jacobsen og Ulla Jensen som hjælpere.

• Torsdag blå med Lone Linnebjerg som TL 

• Torsdag rød med ? som TL (Find ønsker ikke at fortsætte)

• Lynbridge i august 2012 (introduktion til bridge) med ? som underviser

Der blev drøftet forskellige forslag til de stillinger, som er markeret med ? for oven.

An 5. Kulturnatten 24. august 2012

Aase har sørget for at tilmelde os til Kulturnatten. Hun har også meddelt vores ønske om at få

tildelt samme plads som sidste år, og hun har allerede bestilt et telt. 

Det første informationsmøde afholdes 26. marts 2012 kl. 19. Find deltager på klubbens vegne.

Det næste informationsmøde afholdes 13. juni 2012 kl. 19. Den nye bestyrelse beslutter, hvem

der skal deltage.

Gråsten Bridgeklub skal kontaktes snarest muligt for at de kan udvælge deltagere til

holdturneringen. I Enigheden skal vi også have organiseret, hvem der spiller. Sidste år var det

lettere kaotisk, hvem der deltog fra de to klubber.

An 6. Eventuelt

Udlejning af lokaler

Find rejste spørgsmålet, om udlejning af lokalerne til medlemmer fortsat er en god ide, da

lejerne, iflg. mail fra Aase, er utilfredse med toiletforhold. 

Beslutning herom udskydes til efter generalforsamling.

Koder til BridgeCentral

Forskellige koder er blevet mailet rundt siden sidste møde med mere eller mindre succes. Den

nuværende kode er nem at gætte for medlemmer fra andre klubber i DBF. Find blev opfordret til

at komme med forslag til ny kode, som er nem at huske og anvende, men mere sikker.

Ny turnering

Jørgen kom med forslag til en åben holdturnering over 3 dage i en weekend kombineret med

overnatning og god mad. Det blev diskuteret om det kunne være en bestyrelsesopgave at
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arrangere. Jørgen arbejder videre med ideen.

Lynbridgeturnering efterår 2012

Søren forslog en lynbridgeturnering (dvs. maks. 4 minutter pr. spil) en gang i efteråret. Ideen

tages op af den nye bestyrelse.

Turnering for klubhold 6. maj 2012

Karl Bo fortalte at der er ved at blive stablet en holdturnering på benene i Esbjerg. Enigheden vil

kunne stille med et eller flere hold.

Indledende runder i DM næste sæson

Senest 15. april skal Enigheden melde ind til distriktet, hvilke af de indledende runder vi vil

påtage os at arrangere. Resultatet blev, at vi tilbyder mix-par, dame-par og senior-par.

Drop-in i sommerperioden

Senest 4. april skal vi indsende annonce til Distriktsbladet og til Bridgebladet. 

I år vil vi tilbyde drop-in hver mandag aften, samt som noget nyt søndag eftermiddag den sidste

søndag i hver måned (i maj dog den næstsidste søndag).

Priserne bliver: 35 kr. for en enkeltbillet, 100 kr. for et 4-turskort og 250 kr for et sæsonkort.

Næste møde

Søndag den 15. april 2012 kl. 12.30


