Referat fra bestyrelsesmøde hos Carl-Johan den 18. august 2016
Deltagere
Carl-Johan Mortensen, Erik Kristiansen, Anni Birgitte Møller, Arne Nørgaard, Astrid Tind, Niels
Kjeldsen
1. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde 22. november 2016

Godkendt.
2. Sæson 2016/17
Der arbejdes fortsat på at nå op på 128 medlemmer
Substitutlisten drøftet.
Ventelisten er pt. Tom.
Medlemsbrevet gennemgået. Enighed om at forkorte væsentligt, fordi oplysningerne også findes
på hjemmesiden. Især faktuelle oplysninger udgår. Arne afslutter og udsender.
Skovlunde Bridgeklubs forespørgsel om kortblanding behandlet. Vi kan tilbyde kortblanding til 4
rækker med forbehold for Matthias hjælp for 300 kr/gang.
3. Klubbens økonomi
Restancer og klubbens økonomi generelt drøftet.
4. Undervisning
Der var møde hos Anni den 17. august for at planlægge undervisningen.
Der er pt. 9-10 tilmeldt fortsætterkurset hos Anni og Lisbeth og 7 til begynderkurset hos Jesper,
Poul Erik og Ege.
Der er netop indrykket annoncer i Ballerup Bladet, vi håber på en effekt i form af flere
tilmeldinger.
Undervisningen på tirsdage inden klubaftener udgår i den kommende sæson pga. manglende
tilslutning.
5. Bridgens dag 28. august
Der er pt. ingen tilmeldte. Anni tilretter og ringer rundt efter hjælp i forhold til behovet.
6. Ballerupturneringen 24. september
Carl-Johan spørger Torben om turneringsledelse.
Vi bruger handicap-seedning og laver en særlig grøn række, hvis der er tilslutning.
Carl-Johan står for programmet og æbler.
Niels udsender PR og laver huskeliste.
Arne kontakter Anni for at bestille italiensk buffet.
Erik undersøger pris på Bridgeforlagets hæfter og køber dem.
Arne udsender supplerende PR til sine kontakter og modtager tilmeldinger.
7. Klubheats lørdage kl. 9.30
Åben par forventes i november, formanden følger op i forhold til andre turneringer.
Mixed par kombineres med Grøn Turnering i januar/februar, formanden følger op i forhold til
andre turneringer.
8. Evalueringer
Undervisning: sidste sæsons begynderkursus gik fint, et godt hold, ingen frafald, og mange
fortsætter på fortsætterkurset. Set over tre år er der vigende tilmelding; har vi efterhånden fundet
frem til de fleste potentielle kursister? Vi skal overveje et 3. år, hvor man er fuldgyldigt medlem og
deltager på klubaftenerne, men med særlige hensyn.
Bridge med Søndag 3. april: alt klappede, ros til maden, god økonomi. Vi fik god hjælp fra
Forbundet, ikke mindst PR. Vi gør det gerne igen.

Kræmmerfestivallen: vores debut. Afvejning af indsats i forhold til resultat førte til konklusionen: Vi
lægger slet ikke op til at deltage til næste år.
Sommerbridge til nu: svagt faldende tilslutningsom generelt over de senere år.
9. Næste bestyrelsesmøde
Alle ugedage optaget, så vi lægger møderne på rullende dage.
Næste møde mandag d. 14.11. hos Erik.
10. Diverse
Intet besluttet.
Tak til Carl-Johan for fornem forplejning!
19.8.16
NK

