Ballerup Bridge Club
Referat fra bestyrelsesmøde hos Arne, torsdag den 8. september 2005, kl. 18.
Knud Littau var fraværende gr. ferie.
Barometerturneringen.
Gennemgik Carl-Johans punktvise opstilling med opgaver, tidsfrister og uddelegering.
Listen med de drøftede ændringer opdateres af Carl-Johan.
Listen rundsendes til alle implicerede.
Vedr. buffet kommer Karin Illum med oplæg, og efterfølgende er det aftalt, at Arne tager kontakt til
madudbyder i Måløv (Kræmmermarkeds-hattedame-fest-leverandør) samt til Skovlunde Smørrebrød
vedr. tilbud.
P.t. er der 14 tilmeldte par, alle med buffet.
Forholdet til Kommunen.
2. sept. 2005 besvarede forvaltningen (P.Bøgelund) langt om længe klubbens brev af 3. juni 2005
sendt til forvaltningen og med kopi til formanden for kultur- og fritidsudvalget.
De konkrete redegørelser i brevet af 3.6. er ikke besvaret, og de opstillede forslag til forhandling om
fremtidig brug af Tapetens Lille Sal bliver ikke besvaret.
Inger Christensen har foreslået, at klubben skriver til borgmesteren og præsenterer hele forløbet med
klubbens mange henvendelser og rykkere for svar på henvendelserne, afsluttende med brevet af 2.9.,
som helt undlader at tage stilling til klubbens forslag.
Det blev aftalt, at Carl-Johan laver oplæg til borgmesterbrev med henvisning til de mange
henvendelser gennem flere år, og til klubbens snart 40-årige historie i Ballerup, hvor mange af
kommunens bedsteborgere i tiden løb har deltaget (i øvrigt også borgmestre).
CJM er p.t. meget presset arbejdsmæssigt, men vil snarest fremlægge oplægget til drøftelse.
Efter flere års delvis uvished om lokalesituationen bør reaktionen på brevet af 2. sept. komme meget
hurtigt.
Tilskudsregler.
Medlemmer, der deltager i turneringer som klubben giver tilskud til, skal så vidt muligt før
turneringens påbegyndelse – eller snarest derefter - anmelde deltagelsen til Niels Lund for
registrering.
Alle tilskud skal være registreret og udbetalt inden sæsonens regnskabsopgørelse, som fremlægges til
godkendelse på generalforsamlingen.
Klubregler og vedtægter.
I flere klubber udleveres gældende klubregler og vedtægter til medlemmerne. I f.eks. Rungsted BK til
nye medlemmer, og i f.eks. Søborg BK til alle hvert år (trykt i programmet).
Vore vedtægter/regler er senest optrykt i 1990/91 og ikke alment kendte.
Undersøger, om regler/vedtægter umiddelbart kan opdateres (i første omgang Arne). Niels vil gerne
forestå trykning inden udgangen af 2005.
Breum indsætter DBF’s rangliste på hjemmesiden. På deltagerlisten til barometerturneringen anføres
så vidt muligt både mp og rang for at lette arbejdet med seedning.
Næste møde foreslås afholdt ultimo oktober med bl.a. barometerevaluering .
Efter opstart med pasta og gryderet sluttede mødet ca. 21,15.
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