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Bestyrelsesmøde onsdag den 29. september 2021 kl.19.00 hos Niels-Peter . 

 

Tilstede var : Niels-Peter Meldgaard, Tina Høg Lind, Hanne Caspersen, Birgit Bahnsen og Solveig Kirkedal. 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

Formand: Niels Peter Meldgaard 

Næstformand: Solveig Kirkedal 

Kasserer: Tina Høg Lind 

Sekretær: Hanne Caspersen 

Tina orienterer banken om konstitueringen af bestyrelsen. 

 

2. Undervisning. 

Vi prøver at finde elever nok til at starte undervisning op igen i uge 43. 

Der skal være mindst 8 elever. Der vil blive undervist i spil og meldetræning. 

Solveig kontakter eleverne fra sidste år og evt. tidligere elever, der kan være interesseret. Niels-Peter 

kontakter en, der gerne ville starte op her ved sæsonstart. 

Undervisningen vil finde sted onsdag kl. 19 og foreløbig frem til vi holder juleferie. Det bliver 7 onsdage. 

 

3. Bridgecentralen. 

Vi aftalte, at Tina og Solveig evt. skal på kursus og lære at blive turneringsledere. Vi undersøger lige, hvad vi 

selv har af materiale og aftaler det videre forløb. 

 

4. Eventuelt. 

Der har været talt i krogene om, at der er nogle spillere, der ikke er medlemmer. Det er korrekt, men vi 

forsøger virkelig i bestyrelsen at få spilledagene til at gå op, så der ikke er oversiddere, det er jo heller ikke 

populært. Vi har besluttet i bestyrelsen at fortsætte på denne måde, så det er i orden, at der kan være 

substitutter, der ikke er medlemmer. 

 

Her i starten af sæsonen har der været problemer med vores bridgemades, men de skulle nu alle være i 

orden. Bob har haft dem alle under kærlig behandling. Vi ser tiden an, da de virker fint igen. 

 

Tina vil lave et kursus i bridgemade, så der er flere, der kan hjælpe til ved bl.a. fejltastninger. Det er den 

turneringsansvarlige, der står for at betjene vores bridgemades. 

 

Vi efterlyser også flere, der kunne være interesseret i at lære, at sætte turneringer op, da vi er meget sårbare 

på dette område. Birgit Bahnsen er i gang med at blive oplært. 

 

Der er lagkagebridge søndag den 7. november. Hvor der spilles kort med præmier, desuden spises der 

lagkage. Der er tilmeldings blanket i vores lokale, så meld jer endelig til, det bliver en hyggelig eftermiddag. 

Det koster 50 kr at være med. 

Vi holder også julehygge den sidste uge inden juleferien, hvor der vil være lidt lækkert til alle. 

 

Solveig skal kontakte hotellet, så vi får styr på, om vi får vandkander op, om vi må bruge maskinen i 

kaffelokalet, eller om vi skal købe vand fra køleskabet. 
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Vi aftalte nyt bestyrelsesmøde tirsdag den 14. december kl. 19.00 hos Niels-Peter. 

 

På bestyrelsens vegne 

Solveig 

 

Bestyrelsesmøde den 5. august hos Tina på Hestehaven Camping i Fjellerup. 

Tilstede var: Niels-Peter Meldgaard, Tina Høg Lind, Lisbeth Steninge, Hanne Caspersen, Birgit Bahnsen og 

Solveig Kirkedal. 

 

1. Siden sidst. Der har været spillet bridge en smule i foråret. På Hotel Marina blev der spillet mandag 

eftermiddag frem til den 14. juni. Real-bridge online med fin tilslutning blev også spillet til midt i juni. 

Vi talte om, at vi skal huske at genforhandle vores kontrakt med Hotellet, der gælder til 30. april 2022 med et 

halvt års varsel. 

 

2. Generalforsamling tirsdag den 31. august: Tina havde lavet regnskab og budget, der blev godkendt. 

Lisbeth undersøger med hensyn til dirigent. Solveig sørger for at kontakte hotellet, så vores lokale er klar. 

Desuden bestilles der kringle og kaffe til generalforsamlingen. 

 

3. Opstart af ny sæson. 

Der bliver spillet alle tre dage. Mandag eftermiddag med 19 par. Tirsdag aften med 9 par. Torsdag 

eftermiddag med 6 par. Tina og Solveig forsøger at få det hele til at gå op her i august måned, da vi gerne 

skulle spille uden oversidderbord. 

 

4. Sæsonplan: Vi spiller 13 gange i efteråret og 16 gange i foråret. I uge 49 er der lidt julehygge som vi plejer. 

Søndag den 7. november er der lagkagebridge og den 16. januar 2022 er der nytårskur. 

 

5. Undervisning: vi blev enige om, at eleverne fra sidste år får tilbudt at starte igen her til september og skal 

betale 300 kr. frem til jul. Niels-Peter undersøger med hensyn til K-kontingent. 

 

6. Eventuelt: bridgeklubben telefon bliver afmeldt. 

Vi talte lidt om, at nye spillere føler sig lidt beklemte, det kan være svært som ny at holde sig til alle reglerne, 

såsom at røre ved meldekassen osv. Det ville være en god ide, at vi alle tager godt imod nye spillere og på 

en positiv måde forklarer, hvordan reglerne er, det er helt sikkert, at det vil der blive sat stor pris på. 

 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 6. januar kl. 17.30 i klubben. 

 

Vi glæder os alle til at starte den nye sæson op. Mundbind blev udfaset den 14. juni og coronapas den 1. 

august for foreninger, så det behøver vi ikke at bekymre os om. 

 

På bestyrelsens vegne 

Solveig 
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Bestyrelsesmøde onsdag den 21. april 2021 i haven og kulden kl. 9.00 om morgenen hos Niels-

Peter. 

 

Tilstede var: Niels-Peter Meldgaard, Hanne Caspersen, Lisbeth Steninge, Tina Høg Lind, Ove 

Thomsen, Birgit Bahnsen og Solveig Kirkedal 

 

1. Vi får nok lov til at spille bridge igen i klubben fra den 6. maj. Vi vil holde åbent hus mandag 

eftermiddag og tirsdag aften. Forsamlingsforbuddet bliver sandsynligvis hævet til 25 personer 

indendørs fra den 6. maj. Vi starter op mandag den 10. maj kl. 13.30 og derefter tirsdag den 11. maj 

kl. 19.00. Tilmelding sker parvis til Niels-Peter enten på mail eller sms. Sidste frist for tilmelding til 

mandag eftermiddag er søndag kl. 18.00. Sidste frist for tilmelding til tirsdag aften er mandag kl. 

18.00. For at turneringen bliver gennemført skal der være minimum 3 borde og maximum 6 borde, 

er der flere tilmeldte vil det blive først til mølle princippet. Hanne og Elise står for turneringen 

mandag eftermiddag og Tina står for turneringen tirsdag aften. Hanne sørger for kortblanding til 

begge dage. Vi forsøger 2 uger og ser, om der er tilslutning nok. Det er et krav, at alle møder op på 

hotellet med mundbind/visir. I lokalerne, hvor vi spiller, må man gerne tage mundbindet/visiret af 

når man har sat sig. Hvis lokalet forlades skal mundbind/ visir på igen.  

 

Der vil stadigvæk være mulighed for at spille Real Bridge online onsdag eller torsdag aften. 

 

Åbent hus arrangementerne skal der ikke betales for i sommer. Der bliver ingen præmier i sommer. 

Vi spiller foreløbig til og med uge 25. holder så ferie i juli måned og tager derefter stilling til, 

hvordan det hele ser ud i august måned.  

 

2. Undervisning til efteråret. Vi starter op til september, som vi plejer. Vi skal have annoncer i avisen 

i august måned samtidig med at aftenskoler osv. starter op. Vi aftaler nærmere på næste møde 

bl.a. med hensyn til vores elever fra sidste efterår.  Niels-Peter undersøger med hensyn til K-

medlemmer.  

 

3. Vores generalforsamling er udskudt til tirsdag den 31. august kl. 19.00 på Hotel Marina. Vores 

medlemmer vil blive orienteret pr. mail/brev.  

 

4. Tilmelding til efterårssæsonen. Tina sender mail ud, så medlemmerne kan tilmelde sig. Tina og 

Solveig vil i august måned forsøge at få puslespillet til at gå op. Vi håber at spille, mandag 

eftermiddag, tirsdag aften og torsdag eftermiddag som vi plejer. 
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5. Eventuelt. Tina havde lavet et foreløbigt regnskab, som vi talte lidt om. Forårssæsonen har jo ikke 

været helt som ønsket, men rigtig mange er glade for Real Bridge online. Vi er glade for, at rigtig 

mange har støttet klubben med indbetaling af de 250 kr. Vi håber på, at vi får flere medlemmer 

tilbage, når coronaen slipper sit tag i os.  

 

Vi aftalte nyt bestyrelsesmøde Torsdag den 5. august hos Tina kl. 13. Vi skal på camping og mødes 

på Hestehaven Camping i Fjellerup, det glæder vi os til.  

 

Ref. Solveig 


