Bestyrelsesmøde tirsdag den 4. oktober, 2022.
Tilstede: Solveig Kirkedal, Tina Høg Lind, Christian Mortensen, Birgit Bahnsen, Hanne Caspersen.
1. Siden sidst:
Medlemmerne udtrykker tilfreshed med de nye bridgemater.
Birgit har afsluttet overfor Velux-fonden.
Vi har intet hørt på vores ansøgning til Lions Club.
Christian og Bob har hentet vores whiteboard til Marina, og samtidig konstateret at vores lager på
Grønland er fint og tørt.
Hængepartier:
Vi er tilmeldt foreningsplatformen ”Aktiv Norddjurs”, der administreres af Norddjurs Kommune,
men vores side mangler noget fylde, Tina og Christian ser på det.
Opdatering af persondataloven. Tina tager sig af det.
2. Bridgens dag:
Gik fint, desværre mødte kun tre nye op, de blev alle indmeldt.
Vi bruger samme model næste år, god idé at Tina sætter en lille turnering op, så nye kan fornemme
hvordan en turnering foregår.
3. Status på spilledagene:
Mandag er uden problemer, dejligt med to ens rækker.
Tirsdag går fint bortset fra nogen larm. Vi prøver at dæmpe det ved at fordele spillerne bedre i
begge rum.
Torsdag også en del larm samt noget rod med at dele kort når vi spiller 24 spil. I oktober spiller vi
27 spil. Vi fastholder gennemgang af et spil samt kaffe/kage pause men strammer op på tiden.
IT-mæssigt går det fint alle dage.
4. Lagkagebridge den 6.november 2022.
Birgit laver opslag til hjemmesiden og til fremlæggelse, hun laver også tilmeldingsliste med frist
den 31.10, pris kr. 50.
Solveig bestiller lagkage.
Hanne sørger for at der blandes kort.
Solveig spørger Niels-Peter om han vil sætte turneringen op.
Hanne afvikler turneringen.
Der uddeles præmier til nr. 1 og bedste handicap.
5. Evt:
I forbindelse med vores 40-års jubilæum næste forår, ønsker vi at afholde en jubilæumsturnering og
en jubilæumsfest.
Jubilæumsturneringen kan være den 23.4, Solveig spørger Marina om det er muligt at leje et ekstra
lokale.
Solveig forespørger vores naboklubber om de har lyst til at deltage, det er Auning. Rosenholm,
Ebeltoft og Rønde.
Vi har plads til 72 spillere med 18 bridgemater der dur.

Solveig spørger Niels-Peter om hanvil stå for turneringen, om det evt. skal være en hold turnering,
altså klubberne mod hinanden.
Jubilæumsfesten foreslåes til lørdag den 29 april, hvis muligt med hotellet.
Vi spiller kort om eftermiddagen, klubben inviterer på 3-retters menu, og evt. spiller vi kort igen.
Drikkevarer bliver for egen regning.
Vi har indkøbt en lige udkommet bridgebog ”Bridgekørekortet”. Sælges for 200,- kr.
Birgit laver et salgsskilt.
Christian oplæres i at rette på bridgematerne.
Næste møde 29.11 hvor vi også blander slik til juleafslutningen.
Referent - Hanne

