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Vodskov Bridgeklub 
 

Den 9.12.12 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2012. 
Mødet afholdtes hos Mathias i Holtet. 
 
Til stede: Mathias, Frank, Henning, Søren, Kaj, Flemming og Henrik. 
 
  
 
1. Klubbens økonomiske status. 
Kaj gennemgik den flotte opstilling af saldobalancen for perioden 1.9.-30.11. 2012. 
Der er en fornuftig økonomi i klubben med mulighed for investering i bridgemateriel. 
 
2. Forenings - el. 
Klubben tilmelder sig EnergiNords ordning (Mathias), og Kaj udarbejder en seddel til 
medlemmerne indeholdende de nødvendige informationer. 
 
3. Turneringer foråret 2013. 
Mandag eftermiddag: Start den 7.1. Lidt uklarhed om enkelte spillere, evt. et par mere. 
Halv kontingent til eventuelle nye medlemmer. 
Onsdag aften: Start den 2.1. Der spilles 2 parturneringer, afslutning og Top 16. Måske 
tilgang af enkelte nye spillere, således vi kan komme op på 18 borde (3x6). 
En konkret sag medfører, at bestyrelsen besluttede, at vinpræmier går til oprykkerne og 
ikke nødvendigvis til vinderne af rækkerne.   
 
4. Spillested. 
Trods kommende om- og tilbygning er spillestedet fortsat i Vodskovhallen. Vi sender 
forslag til Vodskovhallen om etablering af et depotrum i tilknytning til Spejlsalen. 
Efter nytår ændres der på bordopstillingen, således der bliver en adgangsvej ned 
gennem midten af lokalet.  
For at undgå støj skal der ikke sættes borde og stole på plads før spillene er afsluttet. 
  
5. Afvikling af spilleaften. 
Fordumsfri diskussion om fordele og ulemper ved forskellige opgørelsesmetoder i 
parturneringer. 
Der fortsættes indtil videre med "Standard par", men i den kommende turnering laves til 
bestyrelsens brug en pointsammenligning mellem "Standard", "Butler" og "IMP across 
the field" for at få et overblik over, hvad de forskellige beregninger vil betyde i den 
samlede stilling. 
En ny beregningsmetode kunne måske afprøves i A-rækken. 
 
Næsten alle finder selv substitutter. Fremover udarbejdes en substitutseddel, som følger 
med spil 1 rundt, og som udfyldes af de enkelte par inden pausen. 
 
Vedr. dobbeltsubstitutter vil formanden fremover i de 5 min før turneringsstart minde om 
beværtning med tilhørende seddel. 
 
Det er kun substitutter, som er medlem af DBF, der får tildelt bronzepoint. 
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6. Kortsorteringsmaskine. 
Bestyrelsen vedtog principbeslutning om at indkøbe en kortsorteringsmaskine, såfremt 
der kan laves en købs- eller lejeaftale med Hals Bridgeklub. Hvis ikke dette lykkes, 
behandles sagen igen i bestyrelsen. 
 
Der søges fonde om økonomisk støtte. Forskellige muligheder blev nævnt. 
 
Der vil blive mulighed for at registrere udspil, men dette iværksættes ikke fra starten. 
 
7. Sociale tiltag. 
Afslutningsaftenen om onsdagen fastholdes, idet det er vigtigt at have et arrangement, 
hvor man lærer andre af klubbens medlemmer at kende. Der sættes hold fra starten 
(stærk spiller og mindre stærk sættes sammen) og spiser sammen. Der spilles en 
Michel-turnering og med på forhånd fastlagte spillekonventioner. 
Ingen stemning for at genindføre juleafslutning om onsdagen. 
 
Forslag om at lave en bridgeworkshop onsdag i uge 8 for alle klubbens spillere. Øvede 
spillere gennemgår sammen med mindre øvede spillere forskellige meldinger og 
spillemuligheder. Frank og Søren laver et oplæg til program. 
 
8. Love og regler.  
Det skønnes, at der ikke er behov for at udarbejde en forretningsorden, ligesom der 
heller ikke aktuelt er ønsker om vedtægtsændringer. 
 
Med hensyn til klubregler så er det bestyrelsen, som kan ændre dem. Mathias 
gennemgår de nuværende og retter dem til i en mere moderne version og således, at de 
kan passe til begge spilledage. Frank tages med på råd inden forslaget sendes til 
bestyrelsen. 
 
Der strammes om onsdagen op om længden af de enkelte spillerunder. Det sidste spil i 
runden skal være påbegyndt henholdsvis kl. 20.30 og kl. 22.20. 
 
Reglerne om Stopkort og Alert skal håndhæves - især i A-rækken, og der lægges op til 
endnu mere hjælp fra turneringslederen, således afviklingen af turneringen kan blive så 
fair som mulig. 
 
Reglerne, for hvordan man bliver klubmester mm., lægges ud på hjemmesiden. 
 
Kaj overtager jobbet som den, der diskret uddeler klubmester-symboler, mens 
udnævnelser til distriktsmester nævnes under de indledende 5 min. 
 
9. Hjemmesiden. 
Hjemmesiden skal moderniseres og gøres mere levende bl.a. med fotos. 
Mathias tager kontakt til One.com, og Henrik overtager jobbet som den der passer siden 
(dog ikke det tekniske). Frank tager billeder fra nogle af turneringsdagene. 
 
10. Efteruddannelse.  
Flere har spurgt om hjælp til at komme i gang med at spille på BBO. 
Mathias og Frank tager initiativ til afholdelse af en introduktionsdag om dette emne. 
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11. Åbne turneringer. 
Vi afholder distriktets senior-par-kvalifikation i begyndelsen af det nye år, og det er 
målsætningen, at vi fremover afholder en distriktsturnering hvert år. 
 
Trods den beskedne succes i år, så besluttede bestyrelsen at gennemføre 
sommerbridge også til næste år. Vi må forvente større deltagelse af vore egne 
medlemmer, hvis arrangementet derefter skal fortsætte. 
Sommerbridge afholdes fra midten af april til slutningen af august, dog afbrudt af 
skolernes sommerferie. 
 
 
12. Hvordan rekrutterer vi nye medlemmer? 
Vi skal hele tiden være opmærksomme på indlæg til avisen - gerne med fotos. 
Henrik skriver indlæg om 1. halvårs afslutning. 
 
Ny idé: Åbent Hus, hvor interesserede kan møde op for at se bridge, prøve at spille 
bridge og få en snak med nogle af klubbens medlemmer. 
 
Næste år tilbydes igen undervisning - meget gerne sammen med Hals og med start 
primo september. DBF's grund-undervisningsmateriale er fint, og der har været en rigtig 
god stemning på det nuværende undervisningshold. Undervisningen fortsætter 
formentlig med næste del i midten af januar og indtil påske. 
 
13. Eventuelt. 
Der blev kun givet udtryk for tilfredshed med dagens møde. Det blev besluttet, at vi hvert 
år vil holde et sådant længere møde, hvor klubbens funktioner og aktiviteter udsættes for 
et grundigt serviceeftersyn. 
 
 
 
Referat ved Henrik 


