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Den 8.03.13 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 6. marts 2013.  
Mødet afholdtes i Vodskov Hallen 
 
Til stede: Mathias, Henning, Søren, Kaj, Flemming og Henrik. 
  
0. Flemming indtræder som medlem af bestyrelsen efter Franks død 
1. Orientering. 
a. Spørgeskemaet fra DLF uddeles ikke, da det vurderes for kompliceret. 
b. Der er kommet 6 positive og 1 negativ reaktion på brevet vedr. distriktet kommende 
kontingent. 
c. Søren og Mathias deltager i mødet i distriktet den 17.3. 
d. Søren og Mathias deltager i distriktets generalforsamling. Angående evt. initiativer afventes 
tilbagemeldinger fra mødet den 17.3. 
e. Mathias har udarbejdet en liste over hvor mange deltagere, de enkelte klubber sender til 
semifinaler/finaler. 
f. Mathias har udarbejdet en oversigt over de enkelte distrikters økonomi 
      
2. Servicering af substitutter. 
For fremtiden er det Kaj (med behørig hjælp?), der deler kaffesedler ud. Han afregner med 
cafeteriet og kræver senere ind hos de rette skyldnere. 
 
3. Top 16 + sideturnering 10.4. 
Søren er ansvarlig, og Henning passer EDB. 
 
4. Uddelering af opgaver, som Frank har haft. 
Flemming gør sæsonen i Mandagsbridgen færdig. Et emne som permanent leder af 
Mandsbridgen spørges (Henrik: han er gået i tænkeboks!). 
Per Wimmelmann har indvilget i at være EDB-ansvarlig. Søren bliver også EDB-mand. 
 
5. Planlægning af afslutning. 
Mandag den 8.4.: Flemming finder ud af starttidspunkt og står for arrangementet. 
Onsdag den 3.4.: Mathias er ansvarlig. Start kl. 18.00, menuen er stegt flæsk, 3 stk. smørrebrød 
eller stjerneskud. Alice spørges om sang (Henrik: der er accept!).  
 
6. Kursus/undervisningsplan. 
Der forsøges at lave undervisning sammen med Hals (Mathias undersøger). Kursusaften kunne 
være tirsdage. Søren er villig til at påtage sig opgaven, men med to færre lektioner end i år. 
 
7. Sommerbridge 
Vi prøver endnu et år. Start den17.4. Søren/Henning er ansvarlige indtil sommerferien.  
Mathias forestår markedsføring (distriktets hjemmeside, besked til klubberne, Bridgebladet og 
specielt overfor egne medlemmer). Prisen fastholdes til 40 kr. pr. gang.   
 
8. Evt. 
BBO-arrangementet den 2.2. blev er hyggelig formiddag med ca.15 deltagere. 
I hyggeaftenen i vinterferien var der16 deltagere. Spørge- og lærelysten var fin, fin. 
 
9. Næste møde 
Næste gang??!! (aftales efter mødet den 17.3.) 
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Referat ved Henrik 


