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Referat af bestyrelsesmøde i AABC tirsdag den 20.12.16 kl. 17.30:
I klubbens lokaler med julefrokost fra Føtex.

Punkt 1: Valg af referent: Inger
Deltagere:

Jørn Jeppesen
Jes S. Brabrand
Rethe Dahlstrup
Karl Peder Larsen
Axel Petersen
Niels Dahl
Anne Erholt var med som gæst

Inger Eybye
Svend Rasmussen
Birgit Brøns

Punkt 2: Afholdte arrangementer:
Der har været afholdt 12 arrangementer – alle med et tilfredsstillende deltagerantal.
 Til Bridgens Dag var kun 1 tilmeldt – hvilket selvfølgelig var skuffende, men der var den
dag ( som vi ikke selv har sat datoen på, da det er et landsdækkende arrangement ) et stort
arrangement på havnen, hvor mange mennesker deltog i i det gode vejr.


Æblekagebridge var godt besøgt og der var mange ( måske for mange ) bagte kager.



Julebridge / gløgg og æbleskiver havde lidt flere deltager end sidste år. Jeg stod selv for det
praktiske, og må erkende, at vores ovn i køkkenet er meget længe om, at varme op og holde
sig varm.
Juleafslutningen gik spillemæssigt godt, men teknikken drillede, hvorfor der først kunne
uddeles præmier efter årsskiftet.
Til gengæld sponserede Diskoteket 60 øl til præmier – flot !
Lynbridge var også meget vellykket





Punkt 2a: Kommende arrangementer:
Dato
29.12.16
08.01.17
20.01.17
28.01.17
13.02.17 kl. 19
15.02.17 kl. 13
26.02.17
04.03.17
19.03.17

Arrangement
Champagneturnering 136 tilmeldt
’**
Mix par kl. 10
Hagen Clausen Vi skal være
mindst 20 personer
Undervisningslørdag
Drop In (mandag)
Drop In (onsdag)
Lagkagebridge
Trekantsmatch (Enigheden)
Ældresagens distriktsfinale

Arrangører
Jørn m.fl.

Medhjælpere
Yvonne, Jes. Elin klaver

Jes
Svend m.fl.

Aflyst? / Drop in i stedet

Rethe og Svend Erik
KP / Birgit
KP / Inger
Niels og Eva
KP + ole
Jørn, Jes

Ingemarie +Anette Duborg
Laila, Yvonne , Ragna,
Frands

26.03.17
Senior par indl.
Jes
01.04.17
Introdag – gratis
Jørn, Jes
02.04.17
DM for begyndere
Ole, Jens
Evt. handicapturnering
10.04.17
Drop In (mandag før påske)
Ole
29-04-17
Afslutningsfest 13.30
Jørn m.fl.
20+21.05.17
Åben par finale
Niels, Axel
Sikkert kun den 21.05
Maj
Lynkursus tirsdage
Niels, Jørn, Laila
1. gang den 2. maj
’** Det er lige mange nok. Vi bør se på det til næste års turneringsplanlægning
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Planlægning af drop in i sommeren 2017:





Det fald i deltagerantal vi har konstateret de seneste år, fortsatte også i 2016, hvor der har
været spillet 66 rækker med i alt 1.164 deltagere.
Rækkeinddeling efter handicap fungerer fint, så det fortsættes der med.
Pris 40 kr. uændret
Vi fortsætter med onsdag eftermiddags drop in

Punkt 3: Opfølgning på GF



KP, Inger og Birgit blev nyvalgt til bestyrelsen.
Før en generalforsamling skal formand og dirigent have aftalt en procedure for afviklingen
af formandens beretning.
 Flest bronzepoint i sæsonen honoreres med en flaske på generalforsamlingen.
AaBC opgørelse følger DBF’s opgørelse til Bronzepokalen og går fra 16.5 – 15.5.
Oplysningerne trækkes fra BridgeCentralen og alle point optjent i KLUBBEN og kun i
klubben tælles med.
 Vi arbejder videre med at undersøge vilkårene for et udluftningsanlæg. Axel gør det allerede
nu klart, at der er tale om et ventilationsanlæg og hverken opvarmning eller afkøling, da det
vil blive meget bekosteligt.

Punkt 4: Hjemmeside ved Anne





Nye idéer til hjemmesiden efterlyses
Anne vil gerne prøve at ændre hjemmesiden, så den er mere spændende for ikkemedlemmer. Det arbejdes der videre med.
For at skabe interesse for og kendskab til klubben bør vi offentliggøre vores
hjemmesideadresse i forbindelse med offentliggørelse af resultater fra Drop-in m.m.
Nyhedsstof går gennem Anna og det daglige arbejde med placeringspoints skal den enkelte
turneringsleder selv sørge for.

Punkt 5a: Økonomi mm. ved Rethe



317 (uændret) medlemmer heraf 18 kursister og 8 klubmedlemmer (2. hovedklub).
d.v.s. vi er291 primære medlemmer
Der er plus på bankkontoen og vi regner med et rimeligt / pænt overskud for året.

Punkt 5b: Økonomi ved Jørn
 Ejerlejlighed neden under solgt til 1,1 mio. kr.! Medfører at vores ejendomsværdi givet vis
også er faldet. Ansøgning om nedsættelse af ejendomsværdi er sendt til skat. Ingen svar
endnu.
 Ny låneordning på 750.000 kr. Tilbagebetaling begynder til sommer.

Punkt 6: Kontingent



Bestyrelsen vedtog, at kontingent for næste sæson er uændret.
Kontingentet til næste sæson vil derfor se således ud :
Lang sæson: 1.000 kr. (1.9. - 30.4.)
Kort sæson: 850 kr. (1.10- 31.3)
Pr. ekstra gang i lang sæson: 500 kr.
Pr. ekstra gang i kort sæson: 400 kr.
Passiv: 400 kr.
Undervisning pr. halvår: 700 kr. inkl. materiel
Anden hovedklub under DBF: rabat på 220 kr.
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Hvis kontingent til DBF eller Distrikt Sydjylland stiger, kan vi evt. forhøje kontingentet.

Punkt 7: Vedligeholdelse mm.
Følgende reparationer/udbedringer og indkøb er foretaget:
 ny kopi- og opvaskemaskine
 ny lampe på trappe
 nye stole og borde skal anskaffes til terrassen til foråret (garanti dækkede de gamle)
 nye tastaturer til 10 bridgemates.

Punkt 8: Nyt fra turneringsudvalget




Det går nogenlunde/udmærket torsdag aften (ved de nyere spillere ) v. Axel
Der har været nogle ønsker fra medlemmer, om at starte tidligere. Mandag kan ikke lade
sig gøre, for da er eftermiddagsholdet ikke færdig.
Bestyrelsen vil prøve, at analysere på, hvorfor holder folk op.
Måske er der blot tale om en aldersbetinget udmeldelse, men lad os se.

Punkt 9:Nyt fra Distrikt Sydjylland og DBF/ Ved Axel og Jørn


Bridgefestival i 2017 er igen i Svendborg
 Klubdrift: http://www2.bridge.dk/Hvidbog%20for%20klubber.aspx?ID=21745
 Læs klubnyt fra DBF.
 Bridgefonden som bl.a. støtter Skolebridgen, har søgt om støtte. Da vi selv arbejder med
at gøre skolebridge til en succes ( se pkt. 15), afslog bestyrelse, at give støtte.

Punkt 10: Øster Højst:
Løvfaldsturneringen bliver ikke gennemført i 2017.

Punkt 11: Sponsorordning med Sydbank



Sponsorkontrakten med Sydbank er på plads.
Sydbank ser gerne kundehenvisninger fra klubben.

Punkt 12: Bridge+more
 Bestyrelsen + gæster fra omkringliggende klubber fik d. 12.12 2016 en demonstration af det
nyeste indenfor IT om kortblanding og resultatstyring, nemlig ” Bridge + More ”.
 Det er et dyrt system, men vi mener der er fremtid i det og klubben vil anskaffe sig 5 sæt og
finde økonomi dertil. Vi vender tilbage med mere herom, når vi ved mere om systemet.

Punkt 13:Kortblanding



Det går godt efter, at vi har udskiftet mange kort.
Haderslev har den 6.12 lånt vores reservemaskine. Det er at betragte som en
vennetjeneste, hvorfor der ikke skal betales noget for at låne.

Punkt 14: Nyhedsbrev i januar og marts
-

Tilmelding til næste sæson
Nyt fra bestyrelsen, kontingent mm.
Lagkageturnering, Trekantsmatch
Indkaldelse til GF, afslutningsfest, Aabenraa Turnering mm.
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Punkt 15: Skolebridge ved KP og Jes:


Målet er, at bridge skal kunne blive et valgfag på skolerne.
 Introduktionen på Friskolen med 44 elever vil foregå i januar 2017 med 4 x 2 timer.
Tovholder er KP som vil forsøge, at få så mange hjælpere, at der kan være en ”garvet”
bridgespiller ved hvert bord d.v.s. 11 personer i alt. Det ser ud til, at lykkes.

Punkt 16: Nyt fra Eva vedr. Ældresagen :


Deltagerantallet varierer mellem 38 – 40 spillere pr. gang. Der var 52 tilmeldte til
julefrokost.

Punkt 17: Undervisning i AABC ved Jørn





Onsdag aften ved Jens og Bente som assistent med 17 deltagere
Birgit sonderer, hos nybegynderne, om der er interesse for fortsætterundervisning torsdag
aften næste år. Ole vil stå til rådighed.
Tirsdag eftermiddag ved Niels med 56 deltagere
Mandag eftermiddag ved Rethe med 96 deltagere.

Punkt 18 Diverse




Kursus i BridgeCentral og Bridgemate i Svendborg i forbindelse med DM i uge 28.
Enighed om, at ikke medlemsrelaterede velgørenhedsturneringer vil AABC ikke deltage i,
eller stille lokaler til rådighed for.
Næste planlagte bestyrelsesmøde medio maj 2017.
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