Referat
Bestyrelsesmøde den 1. december 2016 kl. 17,30 hos Erik
1. Opfølgning på referat fra møde hos Carl-Johan 18. august 2016
Godkendt
2. Klubbens økonomi
- Generelt, sommerturneringen, Ballerupturneringen. Erik orienterede. Bestyrelsen undrede
sig over distriktets afslag på at bidrage økonomisk til udviklingen af bridgen i området via
uddannelsen af bridgelærere.
- Principiel drøftelse af kontingentfrihed, jvf. vedt. § 3, afsnit 8. Efter en indledende drøftelse
går Anni videre med at udarbejde et oplæg med udgangspunkt i, at kontingentfrihed ydes til
medlemmer, der yder en væsentlig indsats for klubben ud over klubaftenerne
3. Medlemmer
- 128 aktive fra nytår? Ja, hvis praktisk muligt
- Mangler substitutter, især til d-rækken. Emner blandt fortsætterholdet? Drøftet.
4. Spilletidsstart fra næste sæson
- 19,00 – 18,45 -18,30. I første omgang indsamles viden om en fremrykning af
starttidspunktet vil medføre så væsentlige gener for medlemmer, at det i praksis vil
udelukke dem fra at spille.
5. Færre spil i D-rækken aht. nye kursister
- Spilleudvalg bør inddrages om muligheder. Forskellige muligheder på bordet, Carl-Johan går
videre til Knud og spilleudvalget
6. Undervisning
- Status onsdag og torsdag. Anni gennemgik.
7. Juleafslutning
- Gløgg/æbleskiver, lotteri, indkøb. Bestyrelsen mødes 16.45 hvis muligt. Det praktiske
gennemgået. Carl-Johan kontakter Niels L om gløgg og æbleskiver.
- Deltagelse: fortsættere/begyndere, substitutter, passive – invit-muligheder? Anni taler med
Knud om spiltilrettelæggelse.
8. Mix og ’GRØN’ 28. januar 2017
- Opdeling ’grøn’ og mix som sidst. 9.30-16.30. Niels sender invitationer ud. Vi prøver så vid
mulig at følge samme tidsplan for de to turneringer, som minimum samme starttidspunkt
morgen og frokost.
- Tu-ledelse (Torben?), Mathias. Carl-Johan taler med Knud og Torben, Arne varskor Matthias.
- Assistance til ÅP hos Ølstykke/Stenløse 29.01.17 tilbudt/tilbydes
9. Klubbens 50 års jubilæumsfest 2017
- Tid på året. 7.10.2017.
- Festkomite, jvf. 40 år i 2007. Nedsat tidligere, Niels L kontaktes af Carl-Johan.
- Lokalitetsmuligheder i Ballerup Kommune. Som udgangspunkt Lille Sal.
- Tilskud fra overskud/formue. 40.000.
- Anni spørges om menu-muligheder af festudvalget

-

Max betaling klub/pr. deltager. Samme pris for alle deltagere.
Bridgeturnering? Programmet overlades til festudvalget.
Ægtefælle/samlever/ven. Stadig samme pris for alle deltagere.

10. Jubilæumsturnering – GULD
- Datomuligheder. Vi lagde os fast på 23.9.
- Program. Vi vil som udgangspunkt spille i Lille Sal og spise i Store Sal. Vi vil have store
præmier, sponsorater undersøges, hvis nødvendigt betales over driften. Skal lægges stort
op! Borgmesteren inviteres.
11. Eventuelt
- Bestyrelsen besluttede at ændre betalingsfristen for kontingent til 1.7.
- Bestyrelsen besluttede at ændre indmeldelsesgebyret til 0 kr. (pt. 100 kr.). Næste gang
vedtægterne alligevel skal ændres, kan indmeldelsesgebyret hvis ønskeligt sløjfes fra
vedtægterne/klublovene
- Næste bestyrelsesmøde 20.3. Sted og klokkeslæt aftales. Efterfølgende har Arne tilbudt at
lægge hjem til.
1.12.2016
NK

