
Referat

Tak til vores sponsor 

          
 
 

Bestyrelsesmøde 21.09.21 kl.17.00 

Deltagere: 
Jørn Jeppesen (JJ) Anders Sørensen (AS)  Rethe Dahlstrup (RD) 
Birgit Brøns (BB) Ann Posselt (AP)  Bente Evald (BE) 
Inger Eybye (IE) Jes S. Brabrand (JB) Lars Andersen (LA) 
 
 
Dagsorden: 
1. Valg af referent (Inger) 
2. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem (Lars Anderen) 
3. Konstituering og opfølgning på generalforsamlingen 
 - Alle fortsætter som sidst 

-Talerne på generalforsamlingen skal med i referat fra gene-
ralforsamling 
-Generalforsamlingen gav overskud 

 
4. Opfølgning på sæsonstart 
 - Rethe er godt i gang 
 - Anders er godt i gang 
 - Bente er godt i gang, men et par meldte fra efter sæsonstart 

- Jes er godt i gang men lidt problemer med Bridgecentralen ( 
Rethe ser på det ). Evt kontakte Ole Nielsen 
 
Gennemgang af de kommende turneringer 
-  

5. Organisering af indkøb 
Birgit vil gerne tage en del af indkøb af drikkevarer. 
 - Birgit og Rethe ser på opgaven sammen med Svend hvor 
resten af opgaven diskuteres. 

 
6. Økonomi og evt. tilbagebetaling af flere lånebeviser. Gæld pt. 300t 
/ 120 lånebeviser. Pr. 17.09 har vi 358t. i banken. Ca. 100t. skal beta-
les til DBf i november. 
 



Kommende renoveringsopgaver mm.: 
- Tæppe i spillelokalet – Jørn og Jes ser på reparation  
- Nye kroge på vinduer – Rethe beder Søren se på 
 
- Varmedæmpende rullegardiner i spillelokalet – Vi anvender de gar-
diner vi har 
- Glasmur på terrassen – repareres efter behov 
- Algebehandling af tag. – Ser på til foråret 
- Udskiftning af punkteret vindue i spillelokalet.- Skal skiftes Rethe 
ser på. Logoet skal bibeholds 
 
- LED-armaturer i spillelokalet.Jørn spørget et af vore medlemmer, 
som spiller om mandagen (Arne Bendtzen ) 
 
- vi skal have nye og flere Bridgemader. Rethe ser på og køber 5 stk 
 
- Evt. reparation af varmestyring – skal tjekkes og måske udskiftes 
 
- Ny hurtigere PC. – Købe 3 nye PC’er + en projektor ( Bed Ole og 
Lars at gøre det ) 
 
7. 
30 års jubilæum.( Klubben er oprettet 24. juli 1991) 
Hvordan fejrer vi det? Gråsten har aflyst deres turneringer pga. mang-
lende tilslutning. Esbjerg har også aflyst turnering. 
Se på tilslutning af de øvrige turneringer vi har og vurder derfra 
 -  
 
8. Diverse 
- Hvem kan ta’ æblekageturneringen den 24.10? Anders og evt. Bente 
 
- Billede af Lars til hjemmeside mm. 
 
 
 
Møde slut 18.40/ie 
 
 



 
Indkøb i Aabenraa Bridge Center 
 
Svend Rasmussen: 
Præmier:  
• Åbent hus 
• Spurt (sæson) 
• Holdpræmier og Parpræmier ved sæsonafslutning 
• Vin til afslutning v/juletid og sæsonafslutning 
• Medlemsarrangementer 
• Åbne turneringer 
• Diverse 

Gaver: 
• Fødselsdagsvin 
• TU-ledere og hjælpere ved. div. turneringer 
• Udleveret på generalforsamling 
• Andre 

 
Drikkevarer til salg: 
• Øl 
• Vand 
• Små vin 
• Snaps 

 
”Sødt” til kaffen 
 
Papirhåndklæder 
Servietter 
Engangsemballage (tallerkner og drikkeglas) 
 
Kopipapir 



Rethe: 
Kaffe til gl. maskine og til automater 
Sukker 
Fløde/mælk 
Cappuccino 
The 
Rørepinde 
 
Toiletpapir 
Rengøringsklude 
Rengøringsmidler 
Støvsugerposer 
Opvaskemiddel t/opvaskemaskine 
Salt t/opvaskemaskine 
Afspændingsmiddel t/opvaskemaskine 
Plastikposer almindelige, til affaldsspande 40 L, affaldsspande toilet 
60L, Madamposer 
Håndsæbe 
Håndlotion 
Hånddesinficeringsmiddel 
Sølvpapir (rygerum) 
Cellofanpapir og bånd til gaveindbinding 
Engangsdug i ruller 
Materiel fra DBf 
Kontorartikler: 
• Toner til printer 
• Toner til kopimaskine 
• Tromle til ovennævnte 
• Tape 

Lysstofrør og tændere 
Elpærer (gl. toiletter + rygerum) 
Batterier 
Bårebuketter 
  



Aabenraa Bridge Center  
ved formand Jørn Jeppesen 
 
    Aabenraa, den 18. september 2021 
 
Kære Lars Andersen     
Til lykke med dit valg til bestyrelsen i Aabenraa Bridge Center. 
Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i den nye bestyrelse. 
 
Vi har tænkt os, at dine faste opgaver i bestyrelsen bliver: 

- Deltagelse i ledelse af klubben. Det indebærer bl.a., at du 
deltager i de to faste bestyrelsesmøder i klubben i hhv. december 
og maj/juni. Ad hoc møder vil desuden forekomme. 

- Deltage som assistent i ledelsen af klubbens hold torsdag aften 
- Gennemgå turneringslederkurserne under DBf for på sigt at 

deltage i ledelsen af klubbens turneringer 
- At være medarrangør af nogle af klubbens ekstra turneringer 
- Ad hoc opgaver 

 
Vi kan desværre ikke tilbyde dig en fyrstelig løn for din indsats, men 
som medlem af bestyrelsen skal du kun betale kontingent pt. 400 kr. 
om året, hvilket svarer til det, et passivt medlem betaler. 
 
Du vil få udleveret en nøgle til bridgecenteret af klubbens kasserer. 
 
 
På bestyrelsens vegne velkommen i bestyrelsen. 
 
 
Jørn Jeppesen, formand for Aabenraa Bridge Center 
 
 


