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Bestyrelsesmøde 24. april 2013

Deltagere: 
Lis Juncker, Søren Homann, Anette Bernbom, Susanne Nielsen, Frank Johnsen, Jørgen Kaad, 
Karl Bo Jensen

Afbud fra: Steen Christensen, Bente Reib, 
Ikke til stede: 

Referent: Anette Bernbom

1. Siden sidst: 

Besøg fra bingoforening fra Nordborg: i første omgang ønskes en spille dag om ugen. 
Søren foreslår en prøveperiode på et par måneder. De skal bruge et skab til en server 
da der skal kobles op på danske spil. Søren har foreslået 500 kr. pr gang.  De vil gerne i 
gang i løbet af maj måned.

Lokaleudgifter på årsbasis er ca. 80.000. det giver ca. 500 kr. pr. gang.
De eneste der vil være berørt af dette vil være kortblanderne. Muligvis vil der skulle lidt 
mere rengøring. Kan vi se hen over sommeren.

2. Fredagsafslutning

Søren kommer senere

a) Hvem gør hvad?

Jørgen har styr på præmier. Søren kommer senere. 
Karl Bo, Susanne, og Lis kommer kl. 16. og tager sig af maden
Vi har ingen musik i år.
Karl Bo finder noget computermusik.

 

3. Generalforsamling 6.maj

Kommunen har lovet at toiletterne bliver renoveret inden for de næste par måneder. 
Søren forventer ikke at det holder stik. Men håber.
Ingen indkomne forslag.

a. Nye i bestyrelsen

Bente træder ud, Lis stiller sig til rådighed, hvis der ikke kommer nogen anden.
Jan Åkerlind har meldt sig som ny kandidat. Lise er også et emne.

b. Regnskab og budget

Regnskabet er allerede på nettet.
Budgetteret med +10.000 resultatet blev 30.000.
Go fortjeneste på kaffe.
Har ikke brugt budgetteret på nyanskaffelser

c. Det praktiske

Kringle: Frank.
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4. Evaluering af slotsturneringen

Det gik fantastisk. Men, en flaske rødvin væltede og vinen løb ned af væggen i rummet 
nedenunder.  Vi har fået en regning på 300 for at få fjernet rødvinen på gulvet. Vi kan 
risikere at der kommer yderligere regning for væggen. Afventer yderligere.
Super med en turneringsleder ude fra. 
Lyset var bedre i år. Vi skal have ekstra lys. Huske at undersøge om det er der.
Maden var udmærket, men lidt kedeligt. Ærgerligt at vi ikke kan få buffet. Nogle synes 
det er lidt dyrt når maden er sandwiches. Lis og Søren tilbyder at snakke med slottet om 
det ikke kan lade sig gøre at servere en buffet. Vi mener ikke det sviner mere.
Skal huske at få arrangementet i bridgebladet i ordentlig tid.
 

5. Drop-in

13. maj Susanne + Søren
26. maj Karl Bo
27. maj Frank

6. DM for klubber

Ingen tilmeldte

7. Kulturnatmøde

Vi er tilmeldt.
Møde den 12. juni kl. 19 på biblioteket. Susanne deltager i mødet.
Kulturnatten er den 23. august.
Anette søger om spiritusbevilling.

8. Evt.: 

Lynbridge starter efter kulturnatten
Annoncering: afgøres efter generalforsamlingen
Folderen redigeres efter generalforsamlingen
Tirsdag blå skal til næste sæson have lagte spil, som så debatteres. Max ½ time til 
undervisning/debat.
En spiller mangler en makker til onsdag eftermiddag.

Jørgen har talt med rektor for statsskolen. Vi kan lave en åben turnering i skolens 
festsal. Vi skal have nogle præmiesponsorer. Vi skal spille om kontanter. Festsalen kan 
lejes for 300 kr. Udvalg nedsættes evt. efter generalforsamlingen.

9. Næste bestyrelsesmøder: 

I maj efter generalforsamlingen.


