
Bestyrelsesmøde den 10. februar, 2023

Tilstede: Solveig Kirkedal, Tina Høg Lind, Birgit Bahnsen, Christian Beck Mortensen, Hanne 
Caspersen.

1. Siden sidste

Nytårskuren var vellykket med 36 deltagere.
Turneringerne går fint, bortset fra at vi har fået et oversidderbord i B-rækken om mandagen. Vi 
arbejder på at få det besat.
Det er ingen hjælp, at et par melder fra, selv om der er oversidderbord, det ”ødelægger” den opsatte 
turnering.

2. Undervisningssøndag den 5. marts.

P.g. af jubilæums arrangementerne, var der enighed om at udskyde dette til efteråret.

3. Jubilæum

Jubilæet fejres den 22. og 23. april på Marina Hotel.
Den 22. holder vi en turnering om eftermiddagen, start kl. 13.
Om aftenen er klubben vært ved en 3-retters middag. Drikkevarer er for egen regning.
Tidligere medlemmer kan deltage til en pris af 250,- kr.

Den 23. holder vi en turnering med vores naboklubber, kl. 13- ca. 18
klubberne er: Rosenholm, Ebeltoft, Auning/Rougsø og Rønde/Kalø. Hver klub kan stille med 4 par.
Birgit skriver til klubberne, de bedes oplyse deltagernes handicap, eller beskrive deres styrke så 
tydeligt som muligt. Pris pr. deltager 80,-kr.

Christian har fået tilsagn om sponsorgaver fra Djurslands Bank, han beder om 25, stk.
Solveig har fået tilsagn om 10 poser småkager fra Havnebageren
Salon Thygesen vil også gerne bidrage.

Solveig kontakter avisen mhb. På en omtale af vores jubilæum.

Til begge turneringer vil Niels Peter kunne skaffe ekstra meldekasser og bridgemater.
Borde kan sikkert lånes i ældresagen.
Hotellet har lovet os et ekstra lokale til den 23.

4. Eventuelt

Vi bør have MobilePay til brug ved arrangementer. Tina opretter os.

Vi holder åbent hus tirsdag aften i maj, juni og august. Der er kaffe og vinpræmier til nr. 1 og bedste
handicap forbedring. Pris kr, 50,-.

Hanne står for kortblanding.

Tina kontakter DBF så vores åbent hus bliver optaget i bladet.

Tina sørger for at vi får 10 færre blade.



Tina opdatere klubbens regler med den regel at spillere med handicap over 48, må medbringe et 
hjælpepapir.

Christian køber en hængelås til jalousiskabet, så blandemaskine og computer kan låses inde om 
sommeren.

Christian køber også et lille opbevaringsskab.

Næste møde: 28.3. kl. 10


