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Bestyrelsesmøde 29. januar 2017

Deltagere: Bente Reib, Anette Bernbom, Jan Åkerlind, Tove Steensgaard, Lise Gregers Jensen, 
Jørgen Kaad

Afbud fra: Frank Johnsen, Karl Bo Jensen
Ikke til stede: Susanne Nielsen, Brian Skov

Referent: Anette Bernbom

1. Orientering fra kasserer:
a. Vi har haft et stort indkøb af nødvendige investeringer, der ikke var budgetteret med. 

(Computer, printer, køleskab, kaffemaskine, kortbakker til kortblandermaskinen) i alt 
13.000 kr.

b. Der skal foreligge bonner for alle udlæg til turneringer.

2. Orientering fra udvalg:
a. Husudvalget: Vi har købt en ny kaffemaskine og et nyt køleskab.

b. Rengøring: Der er forslag om, at vi får rengjort møblerne og tæpperne. Det er måske 
en opgave, som nogle af vore medlemmer kan deltage i.

3. Bridgecafé, status:

a. Forbundet er meget begejstret. Forbundet har bedt om, at der bliver lavet en artikel 
om vores succes.

b. Vi har grønt lys til at undervise og udlevere det undervisningsmateriale der er 
tilgængelig på forbundets hjemmeside. De unge skal betale 100 kr. for et 
kursusmedlemskab. Der er 12 unge mennesker fra statsskolen, der er meget 
begejstret for at spille bridge. JV er blevet inviteret til at skrive en artikel. Jørgen 
planlægger en massiv reklameindsats overfor de andre ungdomsuddannelser.

c. Der søges penge hos kommunen til finansiering af de tiltag der drejer sig om de 
unge.

4. Arrangementer:

a. DM for juniorer 11-12/3 i Århus

b. DM for begyndere, 2/4, i Åbenrå

c. Fællesturnering en lørdag for vores juniorer og begyndere?
Foreslår 5. marts. Spørger Peter og Viggo, om de vil stå for turneringen. Anette 
sender en mail til Peter og Viggo for hurtigt at få en invitation forfattet. Gebyr 
foreslås på 50 kr. så der er til kage og præmier.

5. Hvad kunne være interessant/sjovt/inspirerende?  

Udskudt til næste møde. Forslagsstiller ikke til stede

6. Skal bestyrelsen have færre medlemmer, opgavefordeling?

Udskudt til næste møde. Forslagsstiller ikke til stede
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7. Hold Trekantmatch, Åbenrå, Sønderborg, Gråsten:

Finder sted 4. marts 2017
Bestyrelsesmedlemmerne forsøger hver især at stille med et hold. Vi forventes at stille med 
mindst 4 hold.

8. Slotsturnering:

a. Jørgen sender invitation til eksterne spillere som tidligere har deltaget. Jørgen 
forsøger at få etableret en rabatordning med Cromwell for spillere der kommer 
udefra.

b. Forslag til at der parallelt med slotsturneringen også spilles en handicapturnering for 
at få flere af vores egne medlemmer til at spille med. 

c. Alle der tilmelder sig før 1. april vil få 10% i rabat.

d. Lise og Karl Bo laver en menu og fordeler opgaverne til frivillige, der laver maden. 
Turneringen balancerer med mindst 36 par. Hvis der er mellem 30 og 36 par 
gennemføres turneringen, men så er det sidste gang slotsturneringen gennemføres. 
Under 30 par tilmeldt så aflyses turneringen. Turneringen er flyttet, fordi vi ikke kan 
få sølvpoints til den tidligere annoncerede dato. 

9. Evt.: 

a. Der skal indsamles spillergebyrer når folk ankommer til en turnering.  Ikke først når 
folk sidder ved bordene.

b. Der er forslag om at vi stiller op i borgen med folk der spiller når det er tid til opstart 
af vores undervisningshold.

10. Næste møde og godkendelse af referat

Referatet godkendt.

Næste bestyrelsesmøde søndag den 19/3 kl. 13:00 


