Vodskov Bridgeklub
Den 2.03.12

Referat af bestyrelsesmøde den 29. februar 2012.
Mødet afholdtes i Vodskov Hallen.
Til stede: Mathias, Peer, Henning, Søren, Frank og Henrik.
1. Orientering.
Peer meddelte, at der kan forventes en kassebeholdning ved sæsonafslutningen på ca.
25.000 kr. og 1.400 kr. i henholdsvis onsdagsklubben og mandagsklubben.
2. Evaluering af finale Senior Par.
It-problemer i.f.m. opkoblingen på det trådløse net. Fortæring ok. Overskud på ca. 1100
kr. Vi er indstillet på at gentage arrangementet.
3. Kvalifikation Mixed Par, status og tiltag.
Pt. er der 7 par tilmeldt. Fristen udsættes en uges tid og der opfordres til deltagelse. Der
skal min. være 12 par for at gennemføre.
4. Substitutregler.
Der har været en kritik af, at et par har fået dobbeltsubstitutter, som ikke svarede til det
spillemæssige niveau i den pågældende række.
Bestyrelsen besluttede ikke at ændre reglerne, idet der altid forsøges at finde egnede
substitutter, men det kan ikke altid lade sig gøre.
5. Mandagsklubben.
Formanden havde udarbejdet et brev, som på en udmærket måde gav udtryk for
bestyrelsens beslutninger vedr. mandagsklubbens fremtid. Brevet uddeles til hvert enkelt
medlem af mandagsklubben. Brevet vedlægges som bilag.
Kassebeholdningen indgår efter sæsonafslutningen i Vodskov Bridgeklubs samlede
beholdning.
Frank Kristensen + endnu et medlem (som Frank finder) leder klubben fra næste sæson.
6. Sommerbridge
Der er lavet en flot folder, som trykkes i 1000 eksemplarer. Pris ca. 2500 kr.
Foldere udsendes til bridgeklubber, Ældresagens bridgearrangementer, biblioteker,
turistbureau, Hals Golfklub og. evt. andre relevante steder. Spillested: Vodskovhallen.
7. Sæsonafslutning en 28. marts.
Tilmelding den 14. marts. Betaling til Peer inden spisningen.
Hallen står for det praktiske vedrørende borddækning. Søren sørger for blomster.
Program: spisning, en sang (?) (et medlem opfordres til at skrive), kortspil.
Menu: stjerneskud eller 3 stk. smørrebrød.
Pris: 80 kr. - drikkevarer for egen regning.
Turneringsformen vil afhænge af antal tilmeldte.
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Vinpræmier.
8. Top 16 og sideturnering.
Afvikles den 11. april. Turneringsform besluttes efter tilmeldingerne.
9. Eventuelt.
Frank deltager i stedet for Henning i Vodskovhallens generalforsamling og
repræsentantskabsmøde den 19. marts.
10. Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 21. marts.
Referat ved Henrik
./. Bilag. Brev til mandagsklubbens medlemmer
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