Referat fra bestyrelsesmøde hos Knud Littau, Nordea, torsdag 29. marts 2007, kl. 19 - 22,50
Niels Lund var fraværende.
Referat, bestyrelsesmøde 26. oktober 2006.
Referatet godkendt.
Bestyrelse i næste sæson.
Breum og Littau ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. Arne vil eventuelt fortsætte.
Breum er indstillet på at fortsætte som webmaster og at fortsætte som administrator af klubsystemet, herunder
indberetning af mesterpoint. Knud Breum fortsætter uændret ledelsen af sommerens åbne huse, men ophører på sigt
med forberedelse af sæsonens øvrige turneringer. Knud er indforstået med at stå for anvendelsen af klubbens
Bridgemate indtil en efterfølger er oplært.
Som afløser for Knud Littau som kasserer indstilles Preben Rosenvold til valg, og en afløser for Knud Breum skal
ligeledes vælges.
Turneringsleder og spilleudvalg.
Lars Jensen har sagt ja til at fortsætte som ansvarlig turneringsleder med tilbagevendende forberedelse af de af
spilleudvalget planlagte turneringer for sæsonen.
De tre valgte medlemmer af spilleudvalget foreslås genvalgt.
Medlemssituationen.
Få par ophører som aktive i klubben. Enkelte spillere indgår i nye parkonstellationer, heraf nogle med makkere
udefra.. Der er stadig mange på venteliste. Afklaring omkring medlemssituationen for den kommende sæson forventes
snart at foreligge.
Regnskab.
I år har klubben anskaffet Bridgemate, og den besluttede anskaffelse af bærbar PC og kortblandemaskine er nært
forestående. Driftsregnskab og budget gennemgået og drøftet.
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter og gebyr, men et ekstraordinært éngangsindskud for aktive på kr. 100 for
den kommende sæson. Det besluttedes foreløbig at ophøre med tilskud til medlemmernes deltagelse i eksterne
turneringer. Indskud ved klubbens egne heat (mix og åbenpar) samt klubhold er fortsat klubbetalt.
Generalforsamling 1. maj.
Indkaldelse og regnskab til opslag forberedes. Indkøb m.m. afvikles som sidste år. P.t. ingen indkomne forslag.
40 års jubilæum.
Lokaler og underholdning m.m. til jubilæumsfesten den 3. november 2007 er bestilt, oplyser festudvalget.
Barometerturnering (guldpoint) 29. september. CJM tjekker lokalebestilling.
Nyanskaffelserne.
Breum undersøger leveringsmuligheder for PC. Blandemaskine forventes fremme i løbet af maj måned.
Forsikring.
DBF har forsikring som dækker brand, tyveri og vandskade med indtil kr. 100.000 pr klub. Klubbens værdier anses at
være fuldt dækket med denne forsikring. Evt. forhøjelse af forsikringssum foreslås på distriktets generalforsamling.
Præmier m.m.
De senere års præmieringer bibeholdes.
Mix.finale 14. - 15. april.
Klubben har fra distriktet fået i opdrag at forestå det praktiske omkring forplejning m.m. Trods opfordring har ingen
medlemmer givet tilsagn om at hjælpe til ved afviklingen - eventuelt blot få timer enten lørdag eller søndag.
Bestyrelsen skal have hjælp til dette, om muligt Lærke. Arne afklarer hvem af de godt 80 deltagere der ønsker mad og
bestiller buffet til lørdag og smørrebrød til søndag.
Medlemmerne opfordres fortsat til at give en hjælpende hånd ved afviklingen af dette arrangement. Flest mulige fra
bestyrelsen deltager ved øvrige indkøb, bordopstilling og -opdækning m.m.
DM for begyndere/klubspillere den 22. april.
Nordsjællandsdistriktet har lejet Lille Sal og låner borde m.m. Bestyrelsen. lukker ind og ud.
Åbent Hus i maj, juni og august.
Arne bestiller DBF-annonce. 12 aftener inkl.5. juni. Øvrigt som sidste år. Jvf. ovf. under ”bestyrelse næste sæson”.
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