Bestyrelsesmødereferat:
Fra bestyrelsesmøde lørdag den 21. februar 2009 kl. 900 hos Mogens Tranholm Jeppesen.
Deltagere: Carsten Frandsen(CF), Mogens Tranholm Jeppesen(MTJ), Ellen Bundgaard(EB),
Peer Thomsen(PT)og Mathias Bruun(MB).
Dagsorden:

1. Nye vedtægter for klubben:
Udkast til nye vedtægter fremlægges til kommentering hos medlemmer.
Indsigelsesfrist fra medlemmerne er den 30. april. 2009.
Blanket til indmeldelse af nye medlemmer udformes af bestyrelsen til ibrugtagning
fra start af sæson 2009-10.
2. Sæsonafslutning 2008-09.
EB sørger for bestilling af mad mm. Menu er stjerneskud og snitter. Mulige
leverandører er hallens cafeteria eller Brugsen. Der serveres endvidere kaffe/the
med småkager. Pris for deltagelse kr. 100.
Tilmeldingssedler ud til medlemmer den 18. marts. Tilmelding laves af EB, sendes
til MB som fletter med navn fra adressekartotek.
Der planlægges en turnering med to eller tre rækker – styrkeopdelt. Makkerpar
sammensættes ved lodtrækning.
Evt. underholdning sorterer under MTJ.
3. Top 16 og parallel turnering den 15. april.
Alle medlemmer tilbydes at deltage i en turnering denne dag. CF foreslog at den
alternative turnering afvikles som en ”Mitchel” parturnering.
4. Justering af kaffepausens længde.
Den vejledende afstemning blandt klubbens medlemmer i efteråret 2008 viste stor
interesse for at afkorte kaffepausen med 10 minutter. Det er besluttet at fra 25.
februar 2008 er kaffepausen fra 2030 til 2050.
Det pointeres at nyt spil ikke må begyndes efter kl. 2030 og 2220.
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5. Planlægning af næste sæson.
a. Investeringer:
Der skal købes nye kort. Det er vedtaget at der fremover kun købes kort med
stregkoder. Vi bliver også nødt til at investere i 2 stk. bridgemate i reserve. Samlet
ca. 3.500,00.
b. Kontingentniveau:
PT fremlagde klubbens nuværende økonomiske situation. Det ser ud til at
indeværende år giver et resultat på + 3.000. CF foreslog at vi skal tilstræbe at
klubbens egenkapital er nogenlunde på niveau med årsomsætning. Derfor vil et
kontingentniveau på kr. 500 være ok og så fastholde dette niveau i en årrække.
c. Andre turneringsformer:
Der var enighed om at opprioritere holdspillet. Dvs. 3 par turneringer og en
holdturnering i næste sæson.
d. Kontingent indeholdende kaffe og brød.
Det vurderes ikke at være medlemmernes ønske. Lokaleforholdene vurderes heller
ikke til at være egnede til dette tiltag. Bestyrelsen besluttede at forkaste forslaget.
6. Medlemsinformation i spillelokalet.
Kaffelister skal fortsat ligge på bordet ved indgang.
Deltagerliste med startplacering skal være synlig på klubbens hjemmeside fra om
morgenen på spilledagen. Listen vil endvidere være opslået på tavle i spillelokalet.
Resultater fra første sektion vil blive ophængt på opslagstavle.
Resultater fra foregående spilleaften vil ligeledes være ophængt på opslagstavle.
7. Struktur for fremtidige generalforsamlinger.
Enighed om at nuværende struktur fortsætter.
8. Klubbens repræsentation i Vodskov Hallens bestyrelse/repræsentantskab.
Muligheder undersøges. Ingen konkrete tiltag pt.
9. Evt.
Undervisning:
EB efterlyste en hurtig udmelding vedr. undervisning i efterår 2009. Enighed om at
der straks laves en meddelelse på hjemmesiden, og at annoncering af undervisning
sker primo august.
Klubbens mandagsturning:
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Flere ønskede at det kan ses på klubbens hjemmeside, at der også afvikles en
turnering mandage fra 1330 til 1700. Omtales på hjemmesiden fra næste sæson.
Korrektioner i bridgemate:
Der var ønske om at flere personer klarer opgaven med bridgematenøglen.
Forslag: Andreas klarer A og B rækken og Peer klarer C og D rækken. Det
tilstræbes at de personer som har bridgematenøglen har fast spillebord.
Turnering mellem flere klubber.
Der var opbakning til at arrangere en turnering mellem naboklubber.
Skift af par-nummer:
Enighed om at alle skifter par-nr. 2 gange i løbet af sæson. Undtaget er de par som
af andre grunde skal have nr.12.
Ved oprykning for det bedst placerede par det nr. som det bedst placerede
nedrykker par havde. Det lavest placerede oprykker par får det nr. som det lavest
placerede nedrykker par havde.

Referent: Mathias Bruun
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