Referat fra bestyrelsesmøde hos Niels Kjeldsen den 23. august 2013 kl. 18,30
Deltagere
Carl-Johan Mortensen, Niels Kjeldsen, Erik Rosenkrans Kristiansen, Arne Nørgaard siddende i en
vidunderlig Bagsværdshave med nyslået græsplæne og fantastiske kulinariske nydelser ved havebordet.
Forrige referat fra 21. marts
Godkendt.
Sæson 2013-14
Grundet tilgang af nye medlemmer og ”gamle” medlemmer som har erhvervet sig ret til at rykke op, har
spilleudvalget på sit seneste møde besluttet, at der spilles med 20 par i A- og B-rækkerne, og med 16 par i
C- og D-rækkerne. Dermed fastholdes princippet om, at de der har erhvervet sig ret til oprykning ikke er
ændret.
Vognene med kaffe m.m. må ikke komme ind i lokalet før pausen. Dette bør også medlemmerne respektere.
I foråret 2014 spilles der igen i 4 rækker med 18 par.
En orientering herom sendes til medlemmerne en af de nærmeste dage.
Grundet to forskellige rækker besluttedes det at indkøbe et ekstra ur, så der er to ure i lokalet i parturneringen.
Spilleudvalget har endvidere drøftet om nødvendigt at benytte det nye handicapsystem som grundlag ved
indplacering af nye medlemmer. Bliver dog tidligst aktuelt i sæson 2014/15.
Spilleudvalget besluttede endvidere at opfordre bestyrelsen til at uddele en topscorepræmie i parturneringen
efter resultatet i en runde, og ikke aftenscoren. Typisk i den runde, hvori dagens dato indgår, f.eks. spil 1-3
(1-4) for den 3. september.
Klubbens økonomi
Enkelte, en del faktisk, har ikke betalt, men det er mest gamle kendinge på restancelisten, så betalingen
imødeses. Passive, der ikke har betalt, bliver slettet som medlemmer.
Trods et lavt kontingent, og præmier der vel nogenlunde matcher kontingentet og klubbens øvrige
medlemstilbud, så har klubben en rimelig god økonomisk balance.
Sommerbridge 2013
Der mangler en enkelt spilleaften, og selv med en enkelt aften mindre end i sidste års sommerturnering
tegner det til at blive en rigtig god sommersæson – trods det gode vejr som jo fulgte os.
Ballerupturneringen
Også den imødeses med forventning.
Klubheats
Åben par den 19. oktober
Mixpar den 22. februar
Afvikles som tidligere.
Diverse
De nye vedtægter og klubregler forventes klar i papirudgave til den nye sæson.
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