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Vodskov Bridgeklub 
 

Den 27.10.11 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 26. oktober 2011. 
Mødet afholdtes i Vodskov Hallen. 
 
Til stede: Mathias, Peer, Henning, Olav, Søren, Frank og Henrik. 
 
 
 
1. Orientering 
Formanden bød Søren og Frank velkommen i bestyrelsen. 
 
Det kniber med tilmeldinger til Senior-par, således der muligvis ikke vil blive spillet 
semifinaler. Dermed bliver vores arrangement ikke til noget. 
 
Klubben bliver 40 år i 2016. Mogens har samlet "noget" historisk materiale, som Mathias 
følge op på. På et senere tidspunkt tages der stilling til, om vi skal lave et 
jubilæumsskrift. 
 
2. Konstituering og opgavefordeling. 
Formand: Mathias 
Næstformand: Søren 
Kasserer: Peer 
Sekretær: Henrik 
 
Spilleudvalg: Søren, Henning, Henrik, Mathias 
Turneringskomité: Mogens, Peer, Mathias, Søren 
IT:  Henning, Mathias, Frank og Søren 
Substitutrekvirering: Olav 
Substitutforplejning: Peer, Frank 
Fotoalbum: Peer 
Klargøring af spillelokale: Tage Væversted, Niels Samuelsen 
Vodskov Hallens repræsentantskab: Frank Zink og Henning 
 
3. Kontingentindbetaling og budgetopfølgning. 
 Peer havde lavet en liste over medlemmer, som ikke har betalt og et overblik over 
budgetafvigelser. Der budgetteres nu med et overskud på 5.480 kr. 
 
4. Registrering af klubben hos Aalborg Kommune. 
Henrik havde undersøgt mulighederne for godkendelse som forening under 
Folkeoplysningsloven. Da vi ikke har medlemmer under 25 år, er der kun administrative 
ulemper ved at lade os registrere.  
 
5. Godkendelse af kontingentgrundlag i regnskabsåret 2010-11. 
Revisor har ikke kunnet revidere indtægterne, idet han ikke har overblik over, hvem der 
er medlemmer, og hvem der betaler hvilket kontingent til DBF. 
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Bestyrelsen vedtog, at regnskabet indeholder de korrekte antal kontingentindbetalinger 
fra sidste år. 
6. Fastlæggelse af undervisningskontingent for dette efterår samt lokaleforhold. 
Der er pt. 9 kursister (nr. 10 er udeblevet de sidste 3 gange). Oplæget er en kursusafgift 
på kr. 400 for dem, som ikke ønsker medlemskab af DBf og 250 kr. for dem, som melder 
sig ind.  
Kontingent for at spille enten mandag eller onsdag er ikke inkluderet. 
Pris for at have undervisning i kælderen er ikke oplyst af halbestyrelsen. Alternativet er at 
få et lokale på skolen. 
Oplægget blev vedtaget. 
 
7. Mandagsklubbens tilknytning til Vodskov Bridgeklub. 
Det er bestyrelsens holdning, at der skal ske en normalisering, således Mandagsklubben 
bliver en integreret del af Vodskov Bridgeklub. Processen starter efter jul, således at 
mandagsklubben i næste sæson følger Vodskov Bridgeklubs vedtægter mm.  
 
8. Sommerbridge 2012. 
Begrundelsen for sommerbridge er markedsværdi og medlemsønske. For at 
sommerbridge kan blive en succes, skal der være en solid medlemsopbakning. 
Bestyrelsen vedtog at lave en markedsundersøgelse blandt medlemmerne. Mathias 
laver skema. 
På grundlag af svarene tager bestyrelsen senere stilling til forslaget. 
 
9. Lejeaftale med Vodskov Hallen. 
På trods af adskillige rykkere, har vi ikke fået en kontrakt for 2011-12. Vi har kun 
mundtligt fået oplyst, at huslejen er uændret i forhold til 2010-11. Hallens ønske er, at 
flasker og papir er fjernet, og at gulvet afleveres i nogenlunde samme stand som før 
start. 
Mathias kontakter (endnu engang) formand Knud Larsen. 
 
10. Mødeplan herunder ny form for korte bestyrelsesmøder. 
Fastlæggelse af møder resten af sæsonen. Kan vi afvikle møderne over Skype? 
Der var stemning for at afvikle møderne live, således man kan se hinanden i øjnene og 
nikke, når der er brug for det! 
Bestyrelsesmøderne afholdes fremover den sidste onsdag i måneden undtagen i 
december (den 30.11. - 25.1. - 29.2. - 28.3.) 
 
 
Referat ved Henrik 


