Vodskov Bridgeklub
Den 30.05.13

Referat af bestyrelsesmøde den 28. maj 2013.
Mødet afholdtes hos Kaj Larsen, Vodskov.
Til stede: Mathias, Henning, Søren, Kaj, Flemming og Henrik.

1. Orientering.
a. Sommerbridge kører fint med pæn tilslutning. Problemer med internettet i Hallen.
b. Den 1. september skulle der komme ny procedure vedr. tilslutning til Bridgecentralen
2. Økonomiopfølgning.
Fin oversigt over den økonomiske situation. Der forventes et overskud på ca. 5.000 kr. efter
hensættelse af 15.000 kr. til kortsorteringsmaskine.
3. Turneringsplan 2013-14.
a. Vi forventer 56 medlemmer til mandagsbridge og 72 til onsdagsbridge.
b. Mandagsbridgen starter 9. september og med afslutning den 31. marts - i alt 25 spilledage
Onsdagsbridgen starter 4. september og slutter 9. april (inden påske) med Top 16. I december
spilles en
turnering med handicap.
c. I efterårsferien og vinterferien arrangeres hyggebridge (Søren).
4. Generalforsamling 2013.
a. Afholdes onsdag den 25.9. kl. 18.15.
b. Bestyrelsen har ikke nogle forslag - indkøb af kortsorteringsmaskinen medtages i beretningen.
c. Søren og Henrik er på valg og er villige til at fortsætte. Flemming vil gerne være suppleant.
Der blev foreslået en række nye bestyrelses- og suppleantemner. Formanden indleder
spørgerunden.
d. Dirigentemne spørges (Henrik).
e. Revisor og revisorsuppleant genopstilles.
5. Bridgeundervisning.
Søren påtog sig evt. undervisning i Lynbridge (4 gange) + evt. yderligere undervisning, hvis der
viser sig behov. Start primo september. Samme prisniveau som i denne sæson (100, 400 og 450
kr.)
6. Budget 2013-14.
Budgetoplæg godkendt med enkelte ændringer, bl.a. indtægt fra EnergiNord, 15.000 kr. til
kortsorteringsmaskine og 5.000 kr. til bridgemateriel. Forventet overskud: ca. 4.000 kr.
Bestyrelsen besluttede at indkøbe en kortsorteringsmaskine med tilhørende hårde plastmapper.
Maskinen placeres i første omgang hos Mathias, men forventes senere overtaget/betjent af et af
klubbens øvrige medlemmer.
7. Implementering af handicap i bridgeturneringer.
Vi afprøver det nye handicapsystem over 3 turneringsaftener i december.
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8. Tiltag vedr. distriktet.
Stor utilfredshed med distriktets rolle, og bestyrelsens tiltag.
I næste sæson er det gratis at deltage i kvalifikationsspillene til DM - dog uden
kontingentforhøjelse til distriktet. Vi forventer ikke, at forsøget vil medføre øget tilslutning til
distriktsturneringerne.
Vodskov Bridgeklub er stærk modstander af en evt. forhøjelse af distriktskontingent. Foreløbig
afventer vi eventuelle tiltag til foråret - før næste distriktsgeneralforsamling.
9. Evt.
a. Så snart Mathias har installeret nyt hjemmeside koncept overtager Henrik
webmasterfunktionen.
b. Mathias udformer og indsender annonce vedr. sæsonåbning.

Referat ved Henrik
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