Referat fra bestyrelsesmøde hos Niels Kjeldsen den 5. marts 2015
Deltagere
Carl-Johan Mortensen, Niels Kjeldsen, Erik R. Kristiansen, Anni Birgitte Møller, Arne Nørgaard.
Forrige referat fra bestyrelsesmøde 4. december 2014
Godkendt, dog med tilføjelsen, at vi til Tapeten allerede har tilbageleveret det 4. skab, vi fik i efteråret.
Medlemsundersøgelse – besvarelse af spørgeskema, primo sæsonstart
Der er modtaget 99 besvarelser med gode anvisninger på fremtidige veje i klubben. De mange besvarelser blev indgående
drøftet, og i opsummeret form vil besvarelserne blive offentliggjort på klubbens hjemmeside. Der er mange ønsker om
hver spilleaften at afslutte tidligere, så spilleudvalget bliver allerede nu bedt om at undersøge muligheder for afkortelse af
spilletiden, således at nye klubregler kan annonceres senest den 14. april til vedtagelse på generalforsamlingen.
Bestyrelsens konklusioner på de mange besvarelser vil senere blive fremlagt.
Klubbens økonomi
Regnskabet forventes at slutte med et lille overskud på få tusinde kroner.
Budgetter/kontingenter 2015-16
Erik opstiller det endelige budget til fremlæggelse på generalforsamlingen. Med baggrund i en sandsynlig tilbagegang i
medlemsantal blev det besluttet at indstille til generalforsamlingen at forhøje kontingentet med kr. 100 for aktive spillere
og kr. 50 for passive spillere.
Medlemssituationen
2 par har med omgående virkning udmeldt sig, og en del enkeltpersoner ønsker at stoppe eller finde ny makker. Inklusive
kursister fra 2014/15 er der enkelte på ventelisten, men det må forudses, at vi fra den kommende sæson er færre end 144
spillere. Meld snarest til bestyrelsen om du fortsætter eller stopper.
Sommerbridge
Afholdes fuldstændig uændret i forhold til de senere år. Dvs. indskud kr. 50 pr. aften og et sæsonkort til kr. 300, som i år
giver mulighed for at spille 13 gange i maj, juni og august (ved 13 gange = kr. 23 pr aften).
Ballerupturneringen
Datoen er efterfølgende fastsat til den 19. september med sandsynlig start kl. 9,30, så turneringen kan slutte tidligt. Vores
mål er, at turneringen bliver mere kendt og større. Ved tilstrækkelig tilslutning oprettes en række for GRØNNE spillere
(klubmestre med max **). Niels går videre ift. annoncering og frivillige.
GRØN turnering, samt heats i Åben Par og Mix.Par
GRØN turnering afholdes den 23. januar 2016. Carl-Johan undersøger datomuligheder for de to heats.
Generalforsamling den 28. april
Genvalg og nyvalg af personer til bestyrelse, spilleudvalg m.m. drøftet.
Diverse
Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne selv får adgang til at ændre deres stamdata via forbundets hjemmeside, så klubben
på den måde i højere grad sikrer, at have opdaterede oplysninger på medlemmerne.
Flere bør have indsigt i brug af BridgeCentral, så klubben bliver mindre sårbar ved forfald.
Begynderundervisning og fortsættelsesundervisning annonceres, og forventes gennemført den kommende sæson.
Lisbeth Hvolby og Anni Birgitte Møller indgår sammen som lærere på begynder- og fortsættelseskurser.
På førstkommende møde fremsættes forslag til kompensation/kontingentfrihed, når medlemmer har udgifter i forbindelse
med hjælp i klubbens tjeneste.
Temamøde
På et tidligere bestyrelsesmøde aftaltes at Anni og Niels ville opstille nogle punkter til debat i bestyrelsen.
Mange punkter blev indgående drøftet og forslag fremlagt. Udbygget kontakt til kommunen, og behov for frivillige til
aflastning af bestyrelsen i forbindelse med arrangementer og møder m.m. Mulighederne for Skolebridge i Ballerup og øget
samarbejde med Ældrebridge undersøges.
Emnerne fra mødet vil blive drøftet igen på senere møder.
AN.2015.03.15

