Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 23/10 kl. 17-18:45 på Tapeten
1. Ordstyrer og referent
Astrid hhv. Niels
2. Udmeldelse
Helle orienterede om forløbet.
Efter en del arbejde er det lykkedes med stor hjælp fra Jan Metnik at finde en foreløbig løsning, som
forhåbentlig kan forlænges. Dermed kan holdturneringen begynde uden mangel på spillere.
En nødplan er også klar.
3. Kassereren har ordet. Orientering og debat
a. Postyret. Kan vi afhjælpe nogle af udfordringerne?
Der har været et for stort arbejde for kassereren over sommeren, fordelt primært på
sommerbridge og medlemsændringer. Noget af arbejdet med medlemsændringer er en
engangsforeteelse pga nyregistrering af hvert medlem til betalingsservice, men det er
nødvendigt med omfordeling af opgaverne til næste år. Overdragelse af medlemsliste og
parkonstellationer på banen her.
b. Økonomien
Drøftet
c. Opvask/èngangskrus mm
Uafsluttet debat om økonomi ctr. miljø/klima
Lene udarbejder økonomiske overslag, Helle går videre ift. papengangskrus isf. Porcelæn og
plastic. Den nuværende ordning fortsætter indtil videre; beholdningen af plastickrus tjekkes.
d. Vi besluttede at oprette en foreningsmobilepay, Lene ordner det.
4. Beslutning: Godkendelse af nye klubregler
Spilleudvalget har bedt os nikke til en ændring af klubreglerne
Se mail fra Astrid den 19/9: Ændring af klubreglerne.
Godkendt
5. Debat. Evaluering af Ballerupturneringen
Ændringer til næste år?
Det er nødvendigt med Matthias + to indtil frokosten er afryddet
Ingen rugbrød til morgenmaden, to stk. morgenbrød/hoved
Forslag om, at morgenmaden inkluderes i prisen for alle.
punktet drøftes videre på et senere møde
6. Planlægning af Åben Par turnering den 8/12
a. Indkaldelse. Astrid har vedhæftet et forslag til en plakat.
OK? (også fx pris?)
OK, dog kun tilmelding via hjemmesiden
b. To-do. Hvem gør hvad (har vi en drejebog?)
Drejebogen gennemgået, Helle lægger revideret udgave i dropbox
Carl-Johan kontakterAnni.
Vi skal huske småkager…
7. Planlægning af juleafslutning
a. Astrid har vedhæftet drejebogen med to-do, indkøb, opgaver mm
Gennemgås og sættes navn på alle opgaver.
Gjort, tilmelding sidste tirsdag i november.

700 lodder, Helle står herfor.
Vi byder ind på præmiekøb, Lene koordinerer.
Carl-Johan medtager to induktionsgryder til gløgg, 1 do. gryde efterlyses
Astrid koordinerer resten.
8. Næste møde
a. Vi skal have planlagt Mixed Par/Grøn turnering den 23/2.
b. Møde om BBC´s langsigtede strategi fx i forhold til vigende medlemstal
Oplæg udarbejdes mhp. behandling i april
c. Generalforsamlingen
Næste møde 8.1.19 kl. 17.00 på Tapeten, Carl-Johan køber smørrebrød, Helle booker lokale.
9. Eventuelt
a. Dansk Bridge. Vi fortsætter indtil videre uddelingen som nu, på lidt længere sigt justeres
antallet af blade evt. ned i samarbejde med forbundet.
b. Vi skal overveje positivt at deltage i Klubsølv i november 2019
c. Vi vil spille ½ klubsølv i uge 7 hvis muligt
Ref Niels

