Ballerup Bridge Club
Referat af bestyrelsesmøde hos Carl Johan, Værløse, 26. maj 2003.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer tilstede og konstituerede sig således:
- formand:
Carl-Johan Mortensen (CJM)
- næstformand:
Knud Breum Sørensen (KBS)
- kasserer:
Knud Littau (KL)
- bestyrelsesmedlem:
Niels Jørn Lund (NJL)
- bestyrelsesmedlem:
Arne Nørgaard (AN)
Ansvaret for opgaver fordeles således:
- kontakt til kommune
og forbund:
- medlemsadministration:
- indkøb af varer,
præmier og lign.:
- indkøb af bridgemat.:
- referent:
- medlem af spilleudvalg:
- tilmelding til forbundsog distriktsturneringer:
- hjemmeside:
- sponsorer:
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Aage Michelsen (spilleudvalgsformand) står for mesterpointregistrering. Indberetning til forbundet
sker via klubsystemet af Ole Larsen (turneringsleder).
Sponsorer er p.t. (sidste år) Egebjerg vinimport, Nordea og Danbolig. Skal meget gerne have flere
sponsorer (en stor fællesopgave for bestyrelse og klubmedlemmer).
Hjemmesiden udvides med:
- substitutliste (til KBS fra CJM)
- klubbens love (KBS har dem på word)
- klubregler (til KBS fra AN i worddoc.)
Lokalesituationen:
CJM har bekræftelse fra kommunen på fortsættelse i den komm. sæson, dog med aflysning 9. sept.
Sidste sæson var der 6 aflysninger. CJM forsøger fremover at få Lille Sal som fast klublokale. Lille
Sal er meget velegnet til vore turneringer. Inger Christensen (medl. af kulturudvalget) kontaktes.
Tage Andersen har kontaktet borgmester og kulturudvalgsformand (viceborgmester) Tom Nielsen.
Medlemssituationen:
Der bliver sandsynligvis igen 64 par. 3 singler mangler makker, og der er usikkerhed om Christina
og Andreas.
15. juni er sidste frist for besked til CJM, som videregiver til KL.
Der klages over Per Ekenes og Per Andersen i den løbende sommerturnering. Skal den 27. maj af
henholdsvis CJM og KBS tildeles mundtlig advarsel om bortvisning fra sommerturneringen i gentagelsestilfælde.
Barometerturneringen den 4. oktober:
Har fået tildelt Lille Sal. Satser på at blive 3 rækker a 10 borde. CJM indrykker annonce i

Bridgebladet. Uændrede priser. Telefoniske tilmeldinger til AN. Brev til klubber i distriktet, evt.
også andre klubber, udsendes af NJL, som også bliver ansvarlig for program.
Øvrig opgavefordeling aftales senere.
Klubheat Åben par:
Bliver den 1. november da Lille Sal er optaget 25. okt. (Kignæsturnering holdes 8. november).
Klubheat Mixed par:
CJM forsøger at få lokale til 17. januar.
Vagtordning for sæsonen:
Opstilles af KL. (Ingen for sommersæsonen).
Organisering af oprydningsholdene:
CJM bruger kommende navneliste på medlemmer.
Elektronisk medlemsoversigt:
Ajourført liste mailes af KBS med adresser, tlf./fax og mail. (Data fra Ole Larsen, klubsystemet ?).
Kommende sæsonprogram:
Da der blandt de nye medlemmer er meget stærke a-spillere, og også nybegyndere, vil KBS aftale
med spilleudvalget, at der over 6 aftener spilles kvalifikation i en A/B-række og en C/D-række for
endelig opdeling i 4 rækker.
NJL udfærdiger "Velkomstbrev" til medlemmerne efter tekstoplæg fra CJM.
Præmier m.m. i sæsonturneringen:
Mange medlemmer mener at klubben er for a-spillere. Der skal gøres mest muligt for at ændre på
denne opfattelse. Præmier i alle rækker skal være ens. Til klubmestrene i såvel par- som holdturnering (A-rækken) skal der i stedet for pengepræmier indstiftes 2 vandrepokaler til indgravering
af navne. Én pokal til parvinderne og én pokal til holdvinderne. Forbundet har muligvis pokaler.
Næste bestyrelsesmøde:
Oprydning i skabe på Tapeten lørdag, den 9. august, kl. 10,00.
04.06.2003/AN

