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Bestyrelsesmøde 5. marts 2014

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

Afbud fra:  Jan Frölich, Jan Åkerlind,
Ikke til stede: 

Referent: Anette Bernbom

1. Siden sidst

Anette og Søren har været til distrikts seminar for 14 dage siden.

Emner:

• Undervisning, hvad giver succes, Vejle har gratis lynbridge med succes. 

Begejstring for vores koncept med ½ time før turnering.

• Skolebridge kommer i folkeskolen. Forbundet er i fuld gang med at lave 

materialer. Søren og Susanne viser interesse for at undervise, men der skal 

betaling til. 

• Forbundet og nogle skolefolk tænker især på pensionerede skolefolk eller 

efterlønnere som emne til at undervise. Det er nu vi skal komme på banen 

ellers risikerer vi, at løbet er kørt og andre har taget muligheden.

Vi har for få bestyrelsesmøder. Dagsordnen er for lang denne gang.

2. Slotsturnering

Jørgen sender materiale ud til de andre klubber. Massiv reklame på vores egne hold:

Søren: tager mandag hold og par

Jørgen: tager tirsdag gul

Anette: tirsdag blå, torsdag blå

Susanne: onsdag eftermiddag

Frank: torsdag rød 

Mad: Søren snakker med ”slotsfruen” om vi kan få lov at lave en buffet. 

Søren: Bestilling af mad

Jørgen skaffer madhold: Louise?, Lisbeth? 

Jørgen: sørger for hjælpere til turneringen. Lars (Karl Bo’s søn)? Karl Bo spørger Lars, 

Karl Bo: blander kort

Jørgen har listen med ting der skal med der ned

Fredag: Anette, ?

Vi holder et nyt møde i starten af april og får detaljer på plads

3. Afslutning af sæsonen

Sandwich: Karl Bo

Antal flasker skal bestilles hos Lise

Præmier: Platter/lysestager/vase? : Jørgen
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Musik: Spørger Jan, ellers bliver der ikke noget

4. Generalforsamling. Valg af bestyrelse, det praktiske

Jan Frölich stiller ikke op

KarlBo stiller op

Susanne stiller op

Frank stiller op

Søren stiller op

Dirigent: Leif Aas Andersen

Nye emner til bestyrelsen: Lone Linnebjerg, Brian, Lena Vilhelmsen, Steen

5. Regnskab og budget

Regnskabsåret slutter 31/3. Skal offentliggøres på nettet 2-3 uger før 

generalforsamlingen. 

Lovkrav om digital postkasse. Postkassen er etableret, men vi kan ikke få koden til den, 

fordi vi ikke har en fysisk postkasse. Forslag om, at vi får en postboks. Lise undersøger 

om vi kan få en postboks.

Forslag til kontingent skal foreligge når regnskabet sendes ud før generalforsamlingen.

Nye Bridgemates sættes på budgettet for næste år. Karl Bo foreslår at vi søger 

Fabrikant Mads Clausens fond om et tilskud.

Anette og Karl Bo søger Fonden.

6. Nyanskaffelser (Komfur, Toiletrenovering etc.)

Bridgemate: Frank mangler om torsdagen. Se punkt 5.

Karl Bo og Anette: Komfur eller ovn ønskes.  Elektriker skal bestilles til at undersøge 

om, hvordan det kan lade sig gøre. Også problemer med varmt vand.  Jan Åkerlind 

sættes på som kontaktmand.

Susanne køber en ny elkedel.

Toiletter: Lise spørger murer om budget/overslag på nye fliser og nye håndvaske.

Rep./service på Mile opvaskemaskinen: Jan Åkerlind

7. Undervisning kommende sæson

Sæsonstart på undervisningsholdet udskydes til start oktober. Lynbridge skubbes også. 

Viggo vil gerne fortsætte. Søren fortsætter med undervisning torsdag blå. Der er 

tilslutning fra underviserne på tirsdag blå til at fortsætte. Evaluering foretages på 

tirsdagsholdet af Anette.

Forslag om en ”tag en ven med” turnering.

Evt. afslutning med en turnering på undervisningsholdet, hvor de spiller med en 

rutineret makker. 

8. Program for den kommende sæson (TL’ere, udarbejdelse af folder)

Mandag Hold: Karl Bo

Mandag Par: Susanne står for det og Søren/Karl Bo hjælper

Tirsdag Blå: Finn Dubgaard?

Tirsdag Gul: Jørgen, ja hvis de vil have mig!
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Onsdag eftermiddag: Leif? 

Onsdag undervisning: Viggo, Anette

Torsdag Blå: Lone og Lena? Søren spørger

Torsdag Rød: Frank

Folder:

Søren og Frank laver folder.

Lise laver overslag over kontingent. Girokort skal bestilles. Tager sagen op på næste 

bestyrelsesmøde.

9. Generalforsamling i distriktet, DM for hold, Åbne turneringer kommende sæson

Vores egen generalforsamling ligger samme dag som generalforsamlingen i distriktet.

DM for hold: De enkelte turneringsledere reklamerer for arrangementet. Spille dag 

den 11/5 – 14, kl 09:30. Frist for tilmelding 27/4 – 14

Åbne turneringer næste år:

Mix par: begyndelsen af februar  -  Turneringsleder = Jørgen + Frank

Senior par: november  -  Turneringsleder = Karl Bo +

Dame par: oktober  -  Turneringsleder = Søren + Frank

DM for Begyndere: Marts  -  Turneringsleder = Viggo + Anette

Resten af holdene sættes på næste bestyrelsesmøde.

Drop-in:

Priser: 

pr gang 35 kr

4 klip 100 kr

Sæson 200 kr

Hjemmesiden:

Find vil gerne fortsætte.
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Sponsorater:

til indkøb af bridgematerne: banner på hjemmesiden. Logo på Bridgematen, logo i 

teltet på kulturnatten, Lægge navn til en turnering f.eks. Danfoss Sølvturnering., 

Anette starter op.

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag den 2. april 2014, kl. 18:30


