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Referat af bestyrelsesmøde den 13. Juni 2019.
Tilstede: Inger Mortensen, Niels-Peter Meldgaard, Lisbeth Steninge, Hanne Caspersen, Tina Høg
Lind og Solveig Kirkedal
1. Bestyrelsen er konstitueret med Inger Mortensen som formand, Tina Høg Lind som kasserer og
Charlotte Stig som sekretær.
2. Planlægningen næste år: Fremover vil uge 7(børnenes skoleferie) og mandag efter Palmesøndag
være spilledage, som de plejer. Hvis man er forhindret i at komme i uge 7 og mandag før påske
skal man huske at melde fra. Der skal ikke findes en substitut, der vil bleve spillet turnering i
forhold til hvor mange spillere, der kommer.
Sæsonplan og kalender blev gennemgået. Der spilles nu IMP i marts måned i A-rækken, dette
flyttes til februar. Den eneste ændring i kalenderen er, at der ikke længere vil være åbent hus i uge
42. Sæsonplan og kalender kan ses på hjemmesiden. Der er også nogle vigtige datoer i kalenderen.
Søndag den 27 oktober bliver der afholdt lagkagebridge. Nytårskur er lørdag den 18. Januar 2020.
Der er undervisningssøndag den 23 februar 2020. Generalforsamlingen næste år bliver tirsdag den
19. maj.
Undervisning til nyt begynderhold: Inger Mortensen bliver ny underviser i stedet for Jørgen LethEspensen, der har valgt at stoppe som underviser. Undervisningen vil starte onsdag den 4.
september. Der vil komme en annonce i avisen 2 gange, som vi plejer. De første 2 gange
undervisning vil være prøvegange.
Startbrevet til medlemmerne gennemgåes. Vi vil i startbrevet søge efter en hjemmeside ansvarlig,
da vi har brug for hjælp i forbindelse med bl.a. at sætte en hjemmeside op.
Arbejdsopgaverne i bestyrelsen gennemgåes: der er få ændringer.
Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at melde sig til at lave kaffe tirsdag og torsdag. Det vil
fremover blive sådan, at de medlemmer som kommer først må starte med at lave te og kaffe, så må
vi hjælpe hinanden.
3. IT kursus af Niels-Peter: der vil blive et lettere IT kursus i bl.a. Bridgecentralen søndag den 25.
august kl. 14. Medbring gerne computer - kan dog lånes.
4. Lokaleudvalg: Vi besluttede ved generalforsamlingen at nedsætte et udvalg, der skal tage sig at
finde nye og større spillelokaler til os, da vi har pladsproblemer og derfor er højt støjniveau. Lisbeth
Steninge vil gerne tage sig af det og vil spørge Birgit Bahnsen og Poul Erik Aarup Pedersen, da de
havde interesseret sig for det til generalforsamlingen. Udvalget skal afsøge markedet for nye
lokaler.
5. Eventuelt: Lisbeth Steninge vil undersøge med hensyn til vores dyre varmeregnskab.
Inger Mortensen og Tina Høg Lind skal til skolebridge på Toubroskolen mandag den. 17. juni.
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Vi aftalte næste bestyrelsesmøde til mandag den 7. oktober kl. 17.30. Niels-Peter sørger for pizza
og Inger sørger for frugt.
Referat: Solveig
Referat af bestyrelsesmøde den 29. april 2019
Tilstede: Inger Mortensen, Niels-Peter Meldgaard, Charlotte Stig, Tina Høg Lind og Solveig Kirkedal.
1. Siden sidst:
Nytårskuren den 19. april var en meget hyggelig dag, der var 28 tilmeldte. Vi fik god mad og spillede kort.
Der blev uddelt præmier til de heldige vindere.
Der er afholdt kursus i indmeldinger søndag den 10. marts. Det var også en god dag med rigtig mange
tilmeldte. Inger stod for undervisningen.
3 onsdage i april var der turnering for undervisningsholdet, samtidig holdt Inger lynbridge. Der var 2 borde
hver gang til lynbridge, det blev en god oplevelse.
Vi talte igen om substitutter. Gå så vidt muligt efter substitutlisten eller andre medlemmer. Vi vil dog ikke
forbyde udefrakommende bridgespillere som substitutter.
Skolebridge: der var emner oppe f.eks. Toubroskolen og Friskolen
Lagkagebridge: afholdes en søndag i efteråret.
2. Forberedelse til generalforsamling: Vi gennemgik bestyrelsens beretning.
3. Undervisning næste år: Inger Mortensen vil stå for undervisningen af nye elever næste år. Der vil blive tale
om hjælpere på undervisningsdagene. Vi laver en annonce efter nye elever, som vi plejer.
Der vil blive en undervisningsdag en søndag i løbet af foråret 2020.
4. Bridgecentralen: Vi talte meget om, at der er flere, der skal på kursus i at starte en turnering op og
gennemføre den. Vi skal også have fundet en IT kyndig. Oplæring i systemet skulle gerne finde sted inden
efterårssæsonen starter, så der er mindst 2 til hver spilledag.
5. Næste møde: generalforsamling den 21. maj kl. 19. Næste bestyrelsesmøde er den 13. juni kl. 19.
Der er åbent hus hver tirsdag i maj, juni og august. Tilmelding finder sted senest kl. 3 på spilledagen.
6. Eventuelt: vi fordelte arbejdet med hensyn til turneringsledere i sommer. Fordeling af spillere på de
forskellige spilledage. Inger bestiller Bridgemade nøgler. Vi er blevet enige om, at aflåse dametoilettet i
sommer.
Ref. Solveig
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Bestyrelsesmøde 14. Januar 2019
Referat fra sidst gennemgås.
Undervisningssøndag lægges i stedet for den varslede dato i februar søndag d. 10.
marts kl 13. Inger står for undervisningen, indmeldinger.
Der er styr på nytårskuren. 28 spillere, Og Inger er køkkenkone
Turneringstræning 3 onsdage i april for de nye kursister. Der regnes med at
samtlige møder op, ellers skal der meldes afbud til Inger eller Lilli. Samtidig kører
Inger lynbridge i rummet ved siden af for nye bridgeinteresserede.
Niels-Peter møder op på undervisningsholdet i marts og holder peptalk om
torsdagsturneringer. Også opfordring til at finde makkere. Oplysning om
onsdagsturneringer i april.
På opfordring fra medlem har vi taget debatteret emnet Substitut udefra. Vi er i
bestyrelsen enige om, at vi principielt skal vælge en substitut fra substitutlisten.
Eller et andet ledigt klubmedlem. Men vi vil ikke forbyde en udefrakommende som
substitut. Generelt er turneringslederne meget glade for at få fyldt turneringerne op.
Skolebridge: Inger forsøger at sælge et skolebridgeforløb. Lægger papirer til
Bo…Tina har kontakt til Toubroskolen.
Samarbejde med Ældresagen? Niels-Peter arrangerer en lagkagebridge søndag
næste efterår. Hvis Ældresagen ikke er interesseret laver vi den selv.
Næste mødedag 29. April forberedelse af generalforsamlingen. Kl 17.30 nNiels-Peter
sørger for pizza og Inger frugt.
Ref: Lilli
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