Vodskov Bridgeklub
Den 25.11.2010

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2010.
Mødet afholdtes i Vodskov Hallen.
Til stede: Mathias, Ellen, Peer, Olav, Henning og Henrik.

1. Orientering
Der er reception for den nye halbestyrer mandag den 29.11. Peer indkøber og afleverer
et par flasker.
Kortsorteringsmaskine: Klubmedlem tager uformel kontakt til Nørresundby Bank og
Dronninglund Sparekasse vedr. sponsorstøtte inden bestyrelsen tager stilling til evt.
indkøb. Der er evt. også mulighed for sponsorstøtte fra andre private firmaer.
Det blev understreget, at det er bestyrelsen, som sender eventuelle ansøgninger.
2. Behandling af svaret fra Vodskov Hallens bestyrelse.
Halbestyrelsen kræver betaling fra den 1.1.2011. De udregnede priser er dog ikke
korrekte. Vi vil senere modtage en egentlig lejekontrakt. Lokalelejen vil medføre en
mindre kontingentstigning.
Mathias svarer Halbestyrelsen med en bemærkning om, at vi forbeholder os ret til at
søge andre lokalemuligheder.
Der var enighed om, at et eventuelt lokaleskift kræver et grundigt forarbejde og ene
efterfølgende generalforsamlingsbeslutning.
3. Evaluering af turneringslederkursus og job som turneringsledere.
Der var en blandet tilfredshed med kursets afvikling (instruktøren var for utydelig og for
hurtig).
Vi mener kun, at vi skal betale for 2 x 2 deltager, hvor deltager nr. 2 er gratis.
Efter 1.1.2011 er fordelingen af turneringsledere således:
A-rækken: Mathias og Mogens
B-rækken: Ellen og Henrik
C-D-rækken: Peer (Olav træder til, når han er klar).
4. Planlægning af turneringer efter jul.
Vi fortsætter efter samme model som nu. Det giver plads til 2 ekstrarunder, som bruges
til Butler eller eventuelle aflysningsaftenen p.g.a. vejret.
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5. Sanktioner overfor medlemmer i restance.
Peer reagerer i henhold til klubbens vedtægter.
6. Fordeling af bestyrelsesarbejde.
Vedrørende kaffesedler til substitutter blev følgende ansvarlige udpeget:
A-række: Ellen
B-række: Henning
C-D-række: Peer
I tilfælde af den ansvarliges evt. forfald sørger vedkommende selv for en afløser til
opgaven.
Fotografering af medlemmer: Peer iværksætter.
Restancer for manglende kaffebetaling for substitutter: Peer udarbejder liste, som
hænges op.
Der bør skrives mere om klubben i lokalavisen (Henrik)
Præmier til klubmestre: Ellen indkøber og afleverer.
7. Evt.
Henning er gledet ud af maillisten

Referat ved Henrik
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