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Bestyrelsesmøde REFERAT 16.12.21 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) Lars Andersen (LA) 
 
Afbud : Jes S. Brabrand 
 
Gæster: Erik Evald, Iver Struck, Ole Nielsen. Afbud fra KP. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af referent (Inger) 
 
2. Hvordan går det på jeres respektive hold: 

Alle holdledere: Erik, Iver, Ole, Rethe, Jørn, Anders, Bente, Birgit og Lars gav udtryk for, at det 
går godt på de enkelte hold og alle gav udtryk for, at ville fortsætte som holdledere og hjælpere 
ved næste sæson. 
 

-  - Coronasituationen.  
Vi har haft meddelelse om, at en spiller er testet positiv for Corona. 
Derfor trådte ”Task force gruppen” ( som blev nedsat på forrige bestyrelsesmøde), 
i aktion. Fulgte planen ( give besked til bestyrelsen, kontakte alle de personer, som havde spillet 
den pågældende dag m.m. ). Derfor stor tak til TASK-Force gruppen ( Ann, Birgit og Rethe).   
 
Vi afventer næste melding ang. Coronarestriktioner inden der tages beslutning om afvikling af 
Champagneturnering d. 29. dec. Evt. kan den deles i to turneringer, hvor Bente stiller sig til rå-
dighed for den ene og Jørn tager den anden ( Efterfølgende fik vi besked om, at vi måtte aflyse 
og der blev via Nyhedsbrev og hjemmesiden givet besked til alle medlemmer) 
 
- Bridgecentralen (ny opdatering i januar iflg. Nyhedsbrev) 

 
3. Hvordan fastholder og hvordan får vi nye medlemmer? 
 

- DBf er med god grund nervøse for den nedadgående udvikling i antallet af bridgespillere i 
Danmark. 
Der er mange aktiviteter, vi kan gå til, så ”kampen” om medlemmer er stor. 
I vores bridgeklub skal vi gerne have 15-20 nye medlemmer hvert år, da der er en naturlig af-
gang af spillere ( fraflytning, dødsfald, private spillegrupper m.m. ). Evt. kan vi sætte en farve-
lagt annonce i Ugeavisen. 
 
Vi skal have både daghold og aftenhold og gerne undervisning. 
Skal vi have fortsætterhold i næste sæson? – Ja, Bente prøver, om det kan lade sig gøre ( evt. 
torsdag aften ) 
- tilmelding til næste sæson sker igen via hjemmesiden. Frist 31.05. 2022 

 
 
 



4. Hvordan er udsigterne for skolebridge ? 
- Vi står på listen over skoletilbud, men der er ikke gjort noget derudover i dette skoleår 
De hjælpere (fra bestyrelsen + flere ), som var med sidst der blev spillet på Løjt skole, stiller sig 
igen til rådighed. 
  

5. Fuldførte/igangsatte opgaver: 
- LED-armaturer i spillelokalet sættes op for tiden. Arbejdet udføres nu af Arne, Søren + med-
hjælper. 
- Udskiftning af punkteret vindue i spillelokalet sker sidst i uge 7. Bente undersøger, om vi i 
medlemsskaren har en grafiker, som kan lave navnet til ruden. 
- To Pc’er + projektor er installeret af Ole og Lars.  
Lars er ny It-ansvarlig. 
 

Kommende renoveringsopgaver: 
- Tæppe i spillelokalet ( Jes og Jørn ser på det – (og har udført arbejdet ) 
- Evt. reparation af glasmur på terrassen 
- Evt. algebehandling af tag. 

 
6. Økonomi ved Rethe 

- Vi har en god og sund økonomi og fastholder den nuværende kontingentsats i den kommende 
sæson. 
Der udtrækkes ikke flere Lånebeviser nu, men vi bruger penge på reparation og vedligehold. 

 
7. Afholdte turneringer: 

- 24.10.21 Æblekagebridge: Arr. Anders/Inge, 40 deltagere. +947 kr. 
- 12.11.21 KlubSølv: Arr. Rethe, 20 deltagere. +710 kr. 
- 21.11.21 Gløgg mm.: Arr. Inger/Lars, 40 deltagere, + 1.211 kr. 
- 09.12.21 Juleafslutning. Birgit/Frida, 68 deltagere, AFLYST 
- 14.12.21 Lynbridge. Jes. 36 deltagere, AFLYST. 
 

Kommende turneringer: 
- 29.12.21 Champagneturnering: Jørn, Jes, Yvonne. 82 deltagere. Blev AFLYST 
- 06.02.22 GrønMester: v. Jørn og Lars  
- 28.01.22 Fredagsbridge / Birgits idé? UDSÆTTES 
- 29.01.22 Lørdagsundervisning ved Bente og HK Sørensen 
- 14.02.22 Åbent Hus: Bente og Erik 
- 16.02.22 Åbent hus: Jørgen og Kalle 
- 20.02.22 Lagkagebridge: Eva og Niels 
- 20.03.22 Ældre Sagens turnering: Jørn, Ole, Ragna, Frands 
- 11.04.22 Åbent Hus: Rethe 
- 3.04.22 Dm begyndere: Ole og Bente 
- 30.04.22 Afslutningsfest kl. 9.30: Jørn, Jes, Birgit og Frida 
- 12.06.22 SommerSølv kl.12.30: Birgit, Bente (Boller/rabarber) 
- 30-års jubilæumsfejring er foreløbig UDSAT 
- Maj: Repetitionskursus? Jørn, Jes, Bente, Margit 

-Åbent Hus plan maj - oktober 2022 laves af Inger. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Diverse 



- Distriktsbestyrelsen holder møde i vores lokaler den 29.12 før Champagneturneringen. Blev 
AFLYST 
- RealBridge i AaBC 
-Det sker engang imellem ( sjældent ), at der ved kortblanding er rod i nummerrækkefølgen. Det 
kan skyldes, at kortene ikke lægges i nummerorden, når de er spillet og placeres på hylderne i 
kortrummet. For at mindske mulighed for fejl, sættes der numre på enden af kortmapperne ( v. 
Ann m.fl.) 
- Bente vil gerne, at der sættes et loft på 80 spillere tirsdag aften. 
- Inger spørger til sponsorat fra Sydbank. Vi har kort nok, men Jørn vil forhøre om evt. præmier 
- Birgit nævnte det uhensigtsmæssige i, at dirigenten ved generalforsamling sidder i bestyrelsen. 
( ikke en kritik af dirigenten de seneste år). 
- Der sendes ( er sket )en nytårshilsen til medlemmerne med orientering om spil i starten af 2022 
- Bente efterlyser en form for manual til fejlfinding, når Turneringsmodulet driller 

 
 
Mødet slut kl.21.30/ IE 

-  Efter en god julefrokost og udvidet bestyrelsesmøde. 


