Referat fra bestyrelsesmøde hos Arne, lørdag den 1. marts 2008, kl. 14 – 17
Deltagere.
Carl-Johan Mortensen, Preben Rosenvold, Poul Koefoed-Petersen, Arne Nørgaard. Der var afbud
fra Niels Lund.
Bestyrelsesmøde 28. nov. 2007.
Referatet godkendt.

Medlemssituationen.
Kassereren oplyser, at 2 passive medlemmer, der insisterer på medlemskab, vil få tilsendt
opkrævninger.
Fire af klubbens aktive medlemmer ophører med udgangen af denne sæson, og nogle få har
orienteret om et kommende makkerskift. Stadig par på ventelisten. Et makkerskab eller to er måske
uafklaret.
Regnskabsopfølgning.
Det budgetterede driftsunderskud på ca. 12.000 kroner ændres muligvis til et mindre overskud.
Kassereren afslutter regnskabet umiddelbart efter 31. marts for revisorernes godkendelse.
Driftsregnskab m.m. offentliggøres tirsdag d. 15. april i forbindelse med indkaldelse til
generalforsamlingen.
Regnskabet for jubilæumsfesten, der blev afholdt den 3. november sidste år, er endnu ikke endelig
opgjort, men der er næppe overskud. Beløbet på jubilæumskontoen, ca. 33.000 kr. som hæves, samt
de indbetalte beløb for deltagelse i festen, skal fratrækkes de afholdte festudgifter. Et eventuelt
underskud overføres herefter som udgift til driftsregnskabet pr. 31. marts.
Budget for sæson 2008/09.
De enkelte punkter, specielt kontingenter og præmier, blev drøftet indgående.
Budgettet for den kommende sæson offentliggøres i forbindelse med regnskabet. Kassereren vil
sammenstille aktuelt budget, driftsregnskab m.m. samt budget 2008-09 i f.eks. regnearksform.
Mixed par distriktsfinale 26. – 27. april.
Klubben skal forestå det praktiske omkring forplejning m.m. Carl-Johan kontakter distriktet vedr.
evt. medhjælp. Deltagerne er automatisk tilmeldt spisning begge dage, medmindre klubben fra den
enkelte deltager modtager afbestilling. Forplejningspris 165 kroner. Arne tilsender distriktet
forplejningsprogram for offentliggørelse på distriktets hjemmeside.
Sommerbridge.
Det blev vedtaget at videreføre sommerbridgen efter konceptet fra de senere år, dog med en mindre
justering af priserne. Arne tilsender Dbf annoncetekst til bridgebladet for maj.
Generalforsamling den 6. maj.
Carl-Johan og Niels er på valg og modtager gerne genvalg. Preben Rosenvold ønsker af personlige
årsager efter et år som kasserer at udtræde af bestyrelsen. Carl-Johan tager kontakt til øvrige
medlemmer med henblik på valg eller genvalg.
Eventuelt.
Labelteksten på de nye kortmapper burde være større. Arne kontakter Dbf herom.
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