Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4/6 kl. 18 hos Lene
Bogholder Alle 84 2tv, 2720 Vanløse
Til stede: Astrid, Helle, Sandy, Carl-Johan, Lene og Niels

Dagsorden:
1. Ordstyrer, referent
Astrid, hhv. Niels
2. Konstituering
Kasserer: Lene
Næstformand: Niels
Sekretær: Niels
Repræsentant i spilleudvalget: Helle
3. Fordeling af arbejdsopgaver
 Forbindelsesofficer til Anni, distriktet og forbundet
Helle, som også vil reklamere for distriktsturneringerne


Indrykning af annoncer i DBf
Niels



Substitutter
Astrid. Opdatering iværksættes.



Venteliste
Lene



Medlemssituationen
Lene



Indkøb af wienerbrød/småkager
Sandy



Kontakt til Kommunen og Tapetens personale, herunder gaver (vin) til jul
Astrid, Carl-Johan og Helle



Indkøb af kaffe (1 kasse ad gangen) og andre småfornødenheder (teskeer, krus, bægre,
servietter, etc.)
Niels
På en kommende klubaften forsøger vi os med Tapetens bestik, glas og service i stedet for
engangspap og -plastik for at få et indtryk af tidsforbruget ved opvask. Mathias er med på
ideen.



Opkrævning af turneringsindskud til sommerbridge og andre turneringer
Lene



Afregning kontant for levering af fortæringer til klubbens arrangementer
Lene



Reparation af bridgemates og bortskaffelse af batterier
Mathias (reparation) og Lene (batterier)



Indkøb af bridgemateriel til klubben
Sandy efter bestilling (Knud)



Indkøb af vin hos klubbens vinleverandør, Egebjerg Vinimport.
Carl-Johan



Sørger for byttepenge og optælling af kassen efter hver spilleaften
Lene



Lægger øl og vand på køl og stiller 3 ltrs. rødvin og glas frem
De første, der kommer



Udskriver spurtpræmier til parturneringer og præmier ved en turneringsafslutning
Turneringslederen



Indkøb af præmier til amerikansk lotteri ved juleafslutning, samt kuponer til salg til
medlemmerne
Sandy.
Annies drejebog efterlyses



Ajourføring af medlemslisten via NETS til kontingentopkrævning, rykning af restanter
Lene



Kontakt til Annie (catering)
Carl-Johan
Nu: kendte datoer - afventer i øvrigt årsplan fra spilleudvalget. Juleafslutning 18.12.



Indkøb af øl og vand, pantflasker og -dåser
Niels



Kontakt til Tapeten om et yderligere skab:
Carl-Johan



Slukke og lukke: aftales løbende. Stor forståelse for dem, der skal nå en reel nattesøvn
inden morgendagens krav



Flere deltager i oprydningen
Det etableres en turnusordning, så flere medlemmer hjælper med oprydning af borde, stole,
spillemateriel mm. på klubaftenerne. Astrid omtaler dette ved sæsonstart/i medlemsbrevet



Medlemsbrev ved sæsonstart
Astrid

4. Medlemssituationen (orientering ved CJ; optagelse af kontroversielt medlem)
Medlemssituationen kort drøftet, vi er pt ikke oppe på 128 aktive spillere pr. 1.9.
Vi fastholder den tidligere afgørelse i den konkrete medlemssag, Carl-Johan giver besked
Klubben har fået ny CVR-nummer, det er derfor nødvendigt med girokort-opkrævninger. Vi
opfordrer til, at man gentilmelder sig automatisk betaling. Der orienteres i medlemsbrevet.
5. Klubbens økonomi (orientering ved Lene)
Lene gav en kort orientering.
6. Planlægning af Ballerupturneringen (d. 6/10) og uddelegering af opgaver
Turneringen er autoriseret af distriktet, Lille sal er booket, annoncer og invitationer er udsendt.
Der udsendes en reminder til klubberne i august. Hjemmesiden er opdateret. Carl-Johan
bestiller mad (sædvanlig sølvturnerings-buffet).
Vi har et maksimum på 96 deltagere, men omkring 60 er tilfredsstillende.
Sidste års guldturnering var en stor mundfuld for en enkelt turneringsleder. Carl-Johan
engagerer 1-2 turneringsledere ud fra antal spillere og turneringsledernes vurdering.
Øvrige opgaver fordeles snarest, eventuelt på oprydningsmødet i august.
Sidste års manual findes frem.
7. Fastsættelse af datoer for klubkvalifikationer i åben- og mixed par
Carl-Johan
8. Persondataforordningen og dens betydning for os (Lene og Astrid)
Lene og Astrid har været på kursus og orienterede kort. Der er betydelige krav, de går videre
med at udarbejde en egentlig plan, visse forbedringer er allerede foretaget.
9. Forslag om en lille opmærksomhed til enkelte frivillige (Niels)
Jesper og Ege er stoppet som instruktører, Carl-Johan går videre med gaver som ved ophør
som bestyrelsesmedlem
10. Undervisning i den kommende sæson (kort orientering)
Givet. Helle kontakter DBF om kursusopslag
11. Årshjul og drejebøger (Astrid)
Arbejdet starter op nu
12. Forespørgsel om lederakademi (Astrid)
Astrid deltager som klubbens repræsentant
13. Næste mødedato
22.8. kl. 17.00 på Tapeten, primært oprydning og Ballerupturneringen. Formanden køber lidt
smørrebrød.
6.9. regulært bestyrelsesmøde
14. Evt. meddelelser
Carl-Johan orienterede om, at der igen skete noget ift. ansøgning til Velux-fonden.
Referent
Niels

