
Referat af bestyrelsesmødet den 29/1 2019

Til stede:  Birthe Jensen, Michael Nørgaard, Lars Bo Jensen, Ole V. Smith, Michael 
Mathiesen (ref.) og Flemming Nielsen

1. Godkendelse af referat. -  Referatet af 9/10 2018 blev godkendt

2. Økonomi  - Regnskab for 2018 blev fremlagt. 
   Overskud på kr. 1.670.-, idet der dog mangler en del
   udgifter vedr. undervisning. Regnskabet går videre til 
   revisorerne.

3. Juleafslutningen  - Alt gik  godt, bortset fra at maden var forsinket. Der udspandt
   sig en længere debat om 1, 2 eller 3 sildemadder!

4. Dameparturnering - Der satses på 3 rækker á 6 borde + eventuelt en 
   4. række med eventuelt et mindre antal.
-  Præmier til 1, 2, 3, 4 og nr. 9. Michael N sørger for pæn
   indpakning (Skjold Burne) samt fornuftig pris.
-  Bemanding som sidst. Jette laver boller, Birthe sørger for 
   pålæg + evt. manglende duge.

5. Generalforsamling + afslutning-  9/4 2019 kl. 18.30
-  Pris 50,- for afslutningen
-  Michael M sørger for rettidig indkaldelse (3 uger før)
-  Michael N og Birthe modtager genvalg. 
-  Forslag til kontingentforhøjelse blev drøftet. Forslag:
   Primærmedlemmer:  kr. 600
   Klubmedlemmer:  kr. 350
   Passive medlemmer: kr. 350.

6. Jubilæumsudvalg - Fest 21/9,  turnering 29/9
 - Michael M ansøger om guldpoints.

7. Undervisning  - I løbet af marts vil 8 nye spillere deltage i vore almindelige
   turneringer. Det glæder vi os alle til.

8. Seniorbridge  - Vi har konstateret, at Seniorbridge benytter Aars Bridgeklubs
   hjemmeside til distribuering af resultater (via Ertebo).  Ud fra
   princippet om at yde hvis man vil nyde synes vi ikke at vi kan 
   acceptere dette under de nuværende klubmæssige relationer.
   Michael M kontakter Seniorbridge.

9. Sponsoraftale  - Michael M. Forventer at indgå sponsoraftale med Spar Nord.

10.Næste møde  - 2. April  2019 kl. 17.00 i Aktivitetscentret.

                  _____________   ____________   ____________   ___________
____________
Michael M.                    Lars Bo                   Birthe                      Michael N.            Ole S.


