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Vodskov Bridgeklub 
 

Den 2.1.2011 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 2. januar 2011. 
Mødet afholdtes i hos Mathias i Holtet. 
 
Til stede: Mathias, Ellen, Peer, Olav, Henning, Ole og Henrik. 
 
 
1. Opfølgning på sidste møde 
 
a. Fotos: Fotograferingen gøres færdig. Billederne sættes op som et billedgalleri 
(pasfoto-størrelse) med navne og resultatet sendes til bestyrelsesmedlemmerne, som 
selv sørger for udprintning. 
 
b. Medlemmer i restance: Der tages ikke yderligere initiativer. 
 
c. Gæld i cafeteriet: Der blev gjort ”rent bord” efter sidste bestyrelsesmøde. Peer følger 
op på de sidste spilleaftener før juleferien. 
 
d. Lejeaftale 1. halvår 2011: Lejeaftalen underskrives og returneres. 
 
 
2. Udlån af bridgemateriel. 
 
Bestyrelsen er indstillet på, at Hjallerup Bridgeklub hvert år kan låne borde, meldekasser 
og bridgemate. 
 
 
3. Turneringsplan for foråret 2011. 
 
Efter jul bliver vi et bord mindre - i alt 19 borde.  A- og B-rækken spiller almindelig 6 
bords Howell-turneringer, mens C- og D-rækken spiller sammen i en 7 bords Michell-
turnering. C-rækken spiller N/S, mens D-rækken spiller Ø/V. 
 
Det blev yderligere besluttet, at middelscoren fremover vil være ”0”, således der aldrig vil 
blive problemer med at huske, hvad middelscoren er – uanset spilleform og antallet af 
borde. 
 
 
4. Bronzepoint. 
 
Det blev besluttet at afskaffe bronzepoint til substitutter, som ikke er medlem af DBF. 
 
 
5. Arbejdsfordeling forår 2011. 
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Formanden havde tidligere udsendt oplæg til en kommende arbejdsfordeling. Listen blev 
gennemgået og tilrettet.  
Der skal hurtigt findes en person yderligere til arbejdet omkring bridgecentralen. Henning 
spørger et par navne. 
 
Ellen og Henrik skal oplæres i turneringsplanlægning – de tilsluttes som administratorer 
af fjernklub til Vodskov Bridgeklub – og øver sig!!! Første egentlige opgave bliver i 
forbindelse med alternativ turnering, når der afvikles Top 16.  
 
Nøgler til Bridgemate udleveres til Ellen og Henrik, således at alle turneringsledere kan 
rette i maskineriet. Det kræver igen lidt oplæring! 
 
Formanden renskriver arbejdsfordelingslisten. 
  
 
6. Hvad vil vi med Vodskov Bridgeklub? 
 
Vi foretog den første drøftelse af, hvad der kan blive til en kommende foreningspolitik. 
 
Klubben bygger i høj grad på hyggeligt samvær, men der er også et krav om, at tingene 
er i orden, og at tilrettelæggelsen af spillerunderne fungerer. 
 
Undervisning behøver ikke kun at være for nybegyndere – måske en ½ time før selve 
spilleaftenen. Der er behov for nye undervisere. Mathias spørger et emne. 
 
Næste år kunne det være idé at prøve at lave en Monrad-turnering. 
 
Det blev besluttet at høre medlemmernes mening om en række forskellige emner, bl.a. 
genoptagelse af juleafslutning, undervisning, afholdelse af åben sommerturnering. Men 
der kan også være andre emner, som bestyrelsen kan have glæde af at høre 
medlemmernes mening om. 
 
Der er i bestyrelsen principiel enighed om, at klubben skal anskaffe en 
kortsorteringsmaskine. Finansiering skal dog først være i orden, og vi skal prøve at finde 
frem til 2-3 personer, som vil klare det praktiske arbejde. 
 
 
 
7. Evt. 
 
Der indføres faste bestyrelsesmøder den første onsdag i hver måned kl. 18.00. Møder i 
foråret 2011: 2.2. – 2.3. – 6.4. 
 
Der ud over afholdes hvert år 2 længerevarende og mere principielle bestyrelsesmøder – 
et i august før sæsonstarten og et efter afslutning af 1. halvsæson. Mødedatoen 
fastlægges på næste bestyrelsesmøde. 
 
Mathias, Ellen, Henning og Henrik mødes for at ”lege” med maskineriet og se på de 
forskellige muligheder.  
 
 
 



 3

 
 
Referat ved Henrik 


