Ballerup Bridge Club
Referat af bestyrelsesmøde hos Carl-Johan Mortensen, onsdag 11. aug. 2004, kl.19.
Konstituering
Det aftaltes at fortsætte med samme rollefordeling.
Hvis et best.medlem på et eller andet tidspunkt ønsker at udtræde af bestyrelsen, henstiller formanden at den enkelte giver
besked i meget god tid.
Forholdet til kommunen
Kulturudvalget har i morges holdt møde om klubbens brug af Ll. Sal på Tapeten.
For foreløbig et år (september - april) får klubben Ll. Sal på tirsdage som fast klublokale, men vi skal respektere to
aflysninger, 26. oktober og 23. november.
Håber at modtage brev fra kommunen inden 1. spilleaften den 7. september.
Medlemssituationen
Den 17.aug. har Chr. Nielsen og Chr. Rübner meldt sig i klubben, således at der i år er i alt 60 par.
Ajourført medlemsliste, såvel aktive som passive, kommer fra Lars Jensen eller Ole Larsen.
Sæsonstart 7. september
Opsætning af velkomstbrev drøftet. Niels rundsender udkast inden trykning.
Carl-Johan er muligvis bortrejst den 1. aften. Giver Breum besked.
Resultatformidling
Der vil fremover blive henvist til hjemmesiden, som normalt opdateres onsdag aften. Der er selvfølgelig fortsat resultater
på opslagstavlen.
Vagtliste
Udarbejdes af Arne.
Oprydningshold
Carl-Johan opstiller liste med oprydningshold for hele sæsonen. 2 par pr aften.
Sommerbridgen
Har igen i år været godt besøgt med spillere af forskellig styrke.
Prisen, kr. 150,- for "klippekort" skal evt. forhøjes til næste år.
Substitutter
Ajourført liste kommer fra Arne.
Undervisning
Flemming Houring fra Herlev starter undervisning for begyndere i lånt lokale i Lundehaven ved Skovlunde Station.
Skovlunde Bridgeklub og BBC betaler for en annonce i Ballerupbladet.
For klubbens medlemmer vil spilleudvalget i september kortlægge evt. undervisningsønsker.
Barometerturneringen den 2. oktober
Niels, Littau og Arne er bortrejst i perioden op til turneringen. Carl-Johan og Breum finder andre hjælpere, bl.a. Nikolai og
Johan mod betaling og eventuelle andre.
Tilmelding på web og til Carl-Johan på mobil 20 19 45 11.
Regner med Ole Larsen vil være turneringsleder. Carl-Johan forespørger.
Niels forbereder programudkast efter aftale med Aage Michelsen, som står for seedning.
Littau, Arne og Niels kontakter sponsorer.
Vedr. spisning finder Carl-Johan en leverandør. Salgspris for maden kr. 75Præmier som sidste år 6 + 4 + 2 flasker samt sponsorgaver til spurtpræmier. (Muligvis større gave fra Nordea, der kan
indgå som præmie. Littau undersøger).
Resultatformidling = de gamle barometre samt løbende prints med stillinger (uden fordelinger).
Breum sørger for kort og sølvkuponer.
Carl-Johan forestår indkøb og påtager sig kassererjobbet.
Vinpræmierne skal leveres på selve dagen (Niels).
Eventuelt
Sven Horsten har i mail med brev af 3. aug. foreslået at klubben anvender edb-givne kort. Foreslår Sven at tage det op på
næste års generalforsamling. Arne laver svarudkast til Sven Horsten.
Drøftede næste år eventuelt at indføre juniorkontinget. Eventuelt bringes op på næste generalforsamling.
Efter indtagelse af Carl-Johan's kulinariske ydelser sluttede mødet ca. 22,30.
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