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Vodskov Bridgeklub 
 

24.08.10 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2010. 
Mødet afholdtes i Vodskov Hallen. 
 
Til stede: Mathias, Ellen, Ole og Henrik . 
Afbud: Per og Carsten. 
 
 
 
1. Orientering 
Der er i løbet af sommeren sket en del udmeldelser, som først og fremmest skyldes 
svigtende helbred. Formodentlig vil der til næste sæson være 40 par. Spilleudvalget 
opdeler i 4 rækker – enten med 5 borde i hver række eller med 6 borde i A- og B-rækken 
og 4 borde i C- og D-rækken. 
 
Spilledatoerne kan ses på hjemmesiden. 
 
Liste med substitutemner ligger også på hjemmesiden. Denne bliver nu forsynet med 
markeringer, således man tydeligt kan se, hvis substitutterne har meldt fra på bestemte 
aftener. 
 
 
2. Klubbens regnskab 2009-10 
Per havde udarbejdet udkast til regnskab, som i princippet blev godkendt. Dog skal det 
tydeligt fremgå af regnskabet, hvor stort overskuddet har været. Endvidere slettes linien 
med indgravering ligesom værdien af SparNord-aktien påføres. 
 
 
3. Møde med den nye halinspektør 
Vi hilste på den nye halinspektør Tina Kjær, og det blev aftalt, at 1 kop kaffe koster 5 kr. 
og brød eller kage sælges for 10 kr. Der laves ikke kaffelister 
 
Vedtagelse på sidste på sidste bestyrelsesmøde fastholdes: ”For at behandle 
substitutterne bedst muligt, vil Per fremover være ansvarlig for modtagelsen af og hjælpe 
med forplejning til vores gæster”. 
 
 
4. Klargøring af Bridgemate 
Der blev sat batterier i ”maskinerne”. 
 
 
5. Bordopsætning og oprydning. 
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Fremgangsmåden blev aftalt ved sidste møde. 1. spilleaften (kl. 18.15) opsætter 
bestyrelsen bordene. Derefter findes en gruppe frivillige, og kan dette ikke lade sig gøre 
indføres i stedet en turnusordning mellem alle spillere. 
 
6. Generalforsamling. 
Generalforsamlingen afholdes den 15. september. 
 
Mathias, Ellen og Carsten er på valg. Mathias og Ellen er villige til genvalg, mens 
Carsten stopper. 
 
Emner til bestyrelsen blev diskuteret, og der blev opstillet en prioriteret liste, som Mathias 
kontakter. 
 
Forslag til dirigent bliver kontaktet af Mathias. 
 
Per vil tilpasse det kommende budget i.f.t. de nye differentierede kontingentregler. 
 
 
7. Klubregler. 
Mathias havde lavet et forslag til nye klubregler, som er betydelig enklere end de 
nuværende. Forslaget blev gennemgået og rettet til, således de i den rettede form 
fremlægges på generalforsamlingen. 
 
 
8. Pokal og tinbæger. 
Tinbægerne produceres ikke mere, og der er næsten ikke mere plads til gravering på 
pokalen. 
Det blev besluttet, at uddeling af bægre og indgravering af pokal ophører. I stedet vil der 
fremover blive en købt en lidt større præmie (eksempelvis champagne) til årets 
klubmestre. Pokalen bliver stående i klubbens skab.  
 
 
9. Evt. 
Under mødet blev vi kontaktet af repræsentanter fra Vodskov Hallens bestyrelse. Uden 
at der var ret meget konkret i henvendelsen, var det dog klart, at man fra hallens 
bestyrelses side var interesseret i, at der på en eller anden måde skulle skaffes flere 
penge til drift af hallen – det kunne være gennem en egentlig lokaleleje i lighed med de 
ordninger, som gælder i kommunale haller og lokaler. Foreningerne skulle stilles lige, 
som det blev sagt. 
Formanden for hallens bestyrelse kontakter Mathias, når der er mere klarhed over, hvad 
man egentlig kunne forestille sig. Henrik kontakter Kulturforvaltningen for at høre om de 
nuværende regler for lokalebenyttelse og betaling i kommunale bygninger.   
 
Vi prøver at søge Tuborgfonden om tilskud til kortblandemaskine. Hjallerup har selv 
indkøbt sin egen. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes, når den nye bestyrelse er sammensat. 
 
Referat ved Henrik 
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