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Vodskov Bridgeklub 
 

15.04.10 

 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 14. april 2010. 
Mødet afholdtes i Holtet. 
 
Til stede: Mathias, Ellen, Per, Ole og Henrik (referent) 
Afbud: Carsten. 
 
 
1. Evaluering af sæson 2009-10 
 
Både par- og holdturneringen er forløbet tilfredsstillende. Det fornemmes, at holdturneringen er 
blevet bedre accepteret, og det blev besluttet, at i næste sæson bliver holdturneringen en 
obligatorisk del af den normale turneringsplan. 
 
Der er for megen uro omkring resultatopgørelsen i pausen. Dette løses ved at flytte pc’en ned 
bagerst i lokalet og resultaterne er først tilgængelige, når de opsættes på opslagstavlen nær 
indgangen til spillelokalet. 
 
Almindelig tilfredshed med sæsonafslutningen med fin sang og konkurrence. Stadig kritik af 
stjerneskuddet!  
Ved næste sæsonafslutning opkræves betalingen inden spisningen, og spillet påbegyndes lidt 
tidligere end i år. 
 
Godt initiativ med at afvikle en parallelturnering sammen med Top 16. Fortsætter uændret næste 
år.  
 
 
For at behandle substitutterne bedst muligt, vil Per fremover være ansvarlig for modtagelsen af og 
hjælpe med forplejning til vores gæster. 
 
Der skal findes en gruppe, som har ansvaret for opsætning af spilleborde. I modsat fald vil det 
blive en opgave, som fordeles på skift mellem alle klubbens medlemmer.  
 
 
2. Næste sæson.  
 
Pt. er der 87 ”sikre” medlemmer og 8 ”måskeer” til næste sæson. Der kan således formentlig blive 
plads til et par stykker mere for at også D-rækken bliver på 12 par. 
6 medlemmer har meldt fra til næste år. 
 
Næste år tilbydes der også undervisning. Underviser bliver Mathias, som selv vælger 
undervisningssystem. Der annonceres i Nørresundby og Vodskov Avis. 
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Turneringsstrukturen for sæson 2010-11 blev fastlagt således: 
- 2 x 11 runder parturnering 11 uger   
- 1 x 3 runder holdturnering  3 uger 
- 2 x 11 runder parturnering 11 uger 
- Afslutning den 23.3.  1 uge 
Og efter påske afvikles: 
- Top 16 med parallelturnering 

Leje af spilleborde til mandagsklubben i næste sæson fastsættes til 2.000 kr. 
 
Diskussion om udskiftning af spilleborde. Kan fremstilles (Mathias) for ca.. 700 kr. pr. stk. 
Tuborgfonden kan evt. søges. 
Der arrangeres en besigtigelsestur til Hjallerup.  
Eventuelt kan de gamle borde sælges til anden klub, men udbydes dog først til vore egne 
medlemmer. 
 
Sagen om indkøb af kortsorteringsmaskine udsættes 1 år. 
 
Vi leder efter en afløser til at betjene Bridge-mate. Et emne blev foreslået. 
 
Der er brug for to nye turneringsledere, som skal uddannes i den kommende sæson. Et par navne 
blev foreslået. 
 
Bestemmelse vedr. parnumre indskrives i klubreglerne. 
 
Det blev trygt overladt til Mathias at lave oplæg om, hvorledes de ”bedste og mest retfærdige” 
pointberegninger vedr. brug af alle mulige former for substitutter skal være i fremtiden! 
 
Gode ideer vedr. markedsføring af klubben efterlyses. 
 
 
3. Økonomi. 
 
I forhold til DBF er der vedtaget en ny kontingentstruktur, som betyder, at der fremover bliver et 
mindre forbundskontingent for de medlemmer, som er medlem af flere klubber, mens 
forbundskontingentet stiger for de medlemmer, som kun er medlem af én klub. Samlet vil det for 
vores klub give en øget udgift til forbundet.  
Bestyrelsen har den grundopfattelse, at alle medlemmer af Vodskov Bridgeklub skal betale det 
samme kontingent for at spille i klubben. 
Vi vil undersøge, hvorledes andre klubber forholder sig den nye kontingentstruktur. Sagen tages 
op på Distriktets generalforsamling. 
 
Det foreløbige resultat af årets regnskab viser et overskud på ca. 9.000 kr., som anvendes til 
fremtidige investeringer. 
 
Per fremlagde forslag til budget 2010-2011 med et forventet resultat på ca.. 8.000 kr.  
Konsekvenserne af den nye kontingentstruktur indregnes, ligesom der afsættes beløb til 
uddannelse af turneringsledere. 
Rødvinspræmierne ændres således, at både vinderne og nr. 2 (oprykkerne) fremover modtager to 
flasker vin pr. par. 
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4. Generalforsamling 
 
Mathias, Ellen og Carsten er på valg. Mathias og Ellen er villige til genvalg, mens Carsten 
stopper. Der skal også findes forslag til en ny suppleant. 
Der blev drøftet forskellige emner. 
 
 
5. Distrikt Nordjylland. 
 
Distriktets generalforsamling afholdes den 5. maj. Fra klubben deltager Mathias, Ellen og Henrik. 
Ole melder tilbage vedr. hans deltagelse. 
 
Ole Madsen (Hjallerup) og Mathias havde på egne vegne besluttet at lave kvalifikationsturnering 
til Nordjysk parmesterskab. Bestyrelsen bakkede op om formandens beslutning. 
 
Det blev besluttet, at vi lægger billet ind på at afholde en af de åbne turneringer – en semifinale 
eller en finale i kvalifikationsturneringen. 
 
 
6. Vodskov-samarbejde 
 
Det blev besluttet ikke at deltage i det planlagte foreningsmarked i Vodskov den 20. maj. 
 
Ole gav en orientering om de tiltag der i gang vedr. ”Vodskov fremtid” – om- og udbygning af 
Vodskovhallen. 
 
Bestyrelsen gav accept af medlemskabet af Repræsentantskabet for Vodskovhallen. Vi fandt frem 
til at par emner, som spørges, om de vil repræsentere vores klub. 
 
Vi har fået en henvendelse vedrørende medlemskab af  ”Vodskov Venner”.  Vi siger pænt nej tak. 
 
 
7. Eventuelt. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i august. Formanden indkalder. 
God sommerferie. 
 
 
 
Referat ved Henrik 
 
 
   
 
 
 
    
  


