Vodskov Bridgeklub
Den 5.08.11

Referat af bestyrelsesmøde den 4. august 2011.
Mødet afholdtes på Holtetvej 16, Gandrup
Til stede: Mathias, Ellen, Peer, Henning, Olav og Henrik.
1. Orientering
Formanden gav en orientering om de vigtigste nye sager fra DBF's hovedbestyrelse.
2. Evaluering af distriktets generalforsamling d. 4. maj 2011 og regionsmøde d. 9.
juni.
Utilfredsstillende afvikling af generalforsamlingen.
På regionsmødet blev der dog lovet at arbejde videre med ideer fra generalforsamlingen.
Vi afventer og ser, hvorledes arbejdet forløber.
3. Kontakt til nye klubmedlemmer jf. bestyrelsesreferat fra 6. april 2011.
Vi regner pt. med 3 rækker af 24 spillere.
Der er måske flere potentielle medlemmer. Mathias laver en liste, som fordeles blandt
bestyrelsesmedlemmerne for nærmere kontakt.
Per kontakter aktuelt emne vedr. makker.
4. Sæsonprogram 2011‐12.
Der regnes med 27 spilleaftner, heraf er der afsat 3 til holdturnering.
Det udsendte forslag til program følges med enkelte ændringer:
a) Samtidig med holdturneringen i december afvikles alternativ turnering.
b) Samtidig med Top 16 afholdes alternativ turnering
5. Åbne‐ og kvalifikations‐turneringer i 2011‐12.
Vi holder to turneringer:
- Senior Par finale den 12. februar
- Mix par kvalifikation den 17. marts
.
6. Generalforsamling 2011.
6.1. Dato (ifølge vedtægter skal generalforsamlingen afholdes inden udgang af
september).
Generalforsamlingen afholdes den 28. september
6.2. Bestyrelsens forslag til ordstyrer. (Ole Svendsen var vort forslag sidste år)
Henrik kontakter bestyrelsens forslag til dirigent.
6.3. Beretning
Mathias udarbejder beretning, som bl.a. skal indeholde følgende emner:
kortsorteringsmaskine, borde, spillested, turneringer (bl.a sommerbridge), forhold til
Hallen og halbestyreren samt vores afslutning.
6.4. Regnskab og budget: bestyrelsens forslag til kontingent i 2011‐12.
Per fremlagde regnskab, som blev godkendt med enkelte rettelser.
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Budgettet rettes til i.f.t. det ændrede medlemstal
Bestyrelse foreslår kontingent på 550 kr/år grundet den nye husleje.
Ellen indkøber 120 flasker rødvin á ca. 40 kr.
Forplejning på bestyrelsesmøder refunderes.
6.5. Bestyrelsens forslag til generalforsamling: Ændrede principper for regulering ved
substitutter
Efter l a n g debat, vedtog vi at indstille til generalforsamlingen, at der er middelscore til
begge par, når man taber til dobbeltsubstitutter. Ingen regulering, når der er
enkeltsubstitut.
6.6. Bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Ellen, Henrik og Mathias er på
valg. Ellen har tidligere meddelt, at hun ikke ønsker genvalg.
Ole Kristensen ønsker heller ikke at fortsætte i bestyrelsen.
Bestyrelsen har to forslag til bestyrelsen. Formanden kontakter for at få tilsagn.
Bestyrelsen har et forslag til suppleant. Formanden kontakter for at få tilsagn.
7. Uddannelse af EDB operatører.
Mathias, Henning og Søren Skou sætter sig sammen og arbejder med programmet.
8. Uddannelse af turneringsledere(Filskov 2011 er aflyst, afventer ny
kursusstruktur)
Vi afventer den nye kursusstruktur. Inden da sætter Mathias, Henrik og Søren Skou sig
sammen og de uindvidede bliver sat ind i mysterierne omkring turneringsplanlægning.
9. Sommerbridge 2012.
Mathias foreslog, at vi afholder sommerbridge. Bestyrelsen tilsluttede sig principielt. Det
undersøges, hvorledes interessen er blandt medlemmerne. Detailplanlægning fortages
efterfølgende.
10. Undervisning
10.1. Begyndere: Evt. samarbejdet med hals BK, med afholdelse i Sognegården i V.
Hassing.
Vi prøver selv at arrangere et begynderkursus - det samme gør Hals. Hvis ikke der er
tilslutning nok, undersøges mulighederne for at gå sammen.
10.2. Fortsættere: Evt. undervisning før turneringsstart
Hvis der viser sig interesse, kan vi bruge lokalet i kælderen. Claus Johansen måske
instruktør.
11. Opgavefordeling
Mathias revidere opgavefordelingen, som tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
12. Strategiplan
Opfordring til, at Vodskov Bridgeklub bliver profileret mere i medierne. Der kom flere ideer
til, hvad der kunne skrives om (hvad er bridge, ældste deltager, yngste ??, hyggeligt
samvær, deltagelse i turnering m.fl.)
Henrik skriver et indlæg vedr. starten på den nye sæson.
13. Eventuelt
Bestyrelsen konfirmerede, at der indkøbes 10 nye borde.
Byens pengeinstitutter kontaktes vedr. sponsorering af spillekort (Henning, Henrik og
Anni)
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14. Næste møde
Afholdes den 5. oktober kl. 18.00.
Referat ved Henrik
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