VODSKOV BRIDGEKLUB

Til
Bestyrelsesmedlemmer
Vodskov, den 5. februar 2008

Referat bestyrelsesmøde, den 5. februar 2008.
Deltagere:
Carsten Frandsen (CF), Mogens Tranholm Jeppesen (MTJ), Peer Thomsen (PT), Ellen
Bundgaard (EB) og Mathias Bruun (MB)
Dagsorden:
1. Regnskab, budget, vin beholdning.
2. Bridgecentral/Bridgemate: Opsætning, resultatformidling mm.

3. Opbevaring af bridgemateriale.
4. Evt. deltagelse i turneringen ”Spil med på landsholdet” i 2008-09 og/eller andre turneringer.
5. Fremtidig model for jule- og afslutningsarrangementer.
6. Afslutningsarrangement den 2. april 2008.
7. Fastlæggelse af procedure for erkendtligheder.
8. Fremtidig strategi for rekruttering af medlemmer/undervisning.
9. Klubbens Logo
10. Forslag til næste generalforsamling i Distrikt Nordjylland, den 7. maj 2008.
11. Eventuelt
12. Næste møde og dagsordenpunkter.

Ad. 1
Pengebeholdning ca. kr. 3000,00. Dertil kommer en indtægt på kr. 1500 til 2000 fra
mandagsklubben. Der skal bruges ca. 1500 kr. til bronzepoint i forårshalvåret. Kun
minimale udgifter rest af året.
Vin:
Indkøb v. turneringsstart 140 fl. Forbrug: 24 fl. ved hver turneringsafslutning, 12 fl. ved
mixed Par, 24 fl. v. sommerafslutning. Ingen fl. ved afslutning hold. Top 16, 6 fl.
Mandagsturnering 12 fl. til. sum: 5*24+2*12+6= 150 fl. (underskud på 10 fl.)
Ad. 2
Kun %-score på terminaler pt.
Ok at undersøge om vi må bruge Vodskov Hallen’s internetadgang.
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Ad.3
CF mente det var et problem for bridgemate terminalerne holdbarhed, at udstyret ikke
bruges i hele sommerperioden. Vi bør afmontere batterier ved sæsonafslutning. MB
forsøger at få en afklaring af den optimale vedligeholdelsesprocedure.
Ad. 4
Ok med andre turneringsformer. Holdturnering skal også med i 08-09.
Spil med på landsholdet blev ikke berørt specifik.
Ad. 5
Ikke ubetinget stemning for at afholde en halv turneringsaften ved juleafslutning.
Beslutning tages senere.
Ad. 6
Kun makker mix indenfor rækker.
EB undersøger hvad Hallen kan klare af beværtning. Afklaring ved næste møde.
Menu: Stjerneskud/3 snitter – frit valg.
EB laver udkast til tilmeldingsskema PT udskriver.
Ad. 7
Følgende retningslinjer aftalt:
Opmærksomhed ved begravelser kun for medlemmer.
Opmærksomhed ved receptioner gælder kun klubbens spillested.
Ingen opmærksomhed ved naboklubbers jubilæer.
Fødselsdage kun formænd med > 15 års anciennitet.
Ad. 8
Bestyrelsen prøver at finde mulige undervisere.
MB undersøger omkostninger ved annoncering.
Ad. 9
Ikke alle syntes at de svungne linjer er en god ide som basis i et logo. Behandlingen udsat
til næste møde.
Ad. 10
På sidste års generalforsamling var der stemning for vedtægtsændringer så det bliver
mere klart, hvad distriktet skal og hvordan økonomien styres. Forslag til vedtægtsændring
er udarbejdet af Bent Slot og MB. Fremsendes til bestyrelsen før næste bestyrelsesmøde.
Ingen stemning for at foreslå, at kvalificerede til Vingsted selv betaler indskud.
Ad 11
Ruth Lodberg Vodskov samråd har kontaktet PT for evt. at yde tilskud til klubben. MB
kontakter Ruth Lodberg.
Niels Ahlmann vil gerne være substitut. Samme gælder Anette Odgaard.
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PT laver en liste for substitutter til hver række. En person fra hver række udpeges til
notatføring. Vedkommende får ansvar for at orientere dobbeltsubstitutter om procedure for
fortæring. Proceduren formuleres på substitutliste og på kaffeliste.
MTJ oplyste at Ole Madsen er ny formand i Hjallerup BK
MTJ efterlyste en bedre uddelegering af opgaver vedr. turneringsafvikling.
Enighed om at medlemmer skal til- og framelde deltagelse næste år inden afslutning af
indeværende sæson.
Inden næste sæson skal vi have afklaret procedure for tildeling af score for
dobbeltsubstitutter og evt. strafniveau ved for langsomt spil.
Ad. 12
Næste møde afholdes i hallen den 11/3 2008 kl. 1630
Dagsordenpunkter:
Revideret arbejdsplan
Medlemsrekruttering
Afslutningsarrangement
Distriktets generalforsamling
Turneringsplan 08-09
Mathias Bruun
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