
Referat af bestyrelsesmødet den 21 . August 2019

Lars Bo, Birthe, Michael N, Ole,

1. Godkendelse af referater

2. Konstituering af bestyrelsen

5. Økonomi

6. Undervisning

7. BC3

8. Jubilæumsfest 2119 2019

9. Jubilæumsturnering 2919 2019

1 0. Seniorbridge (Ældresagen)

3. Tilmeldinger til sæsonen 2019/20 Der var i skrivende stund tilmeldt 56 spillere, som
formodentlig er det antal spillere vi bliver.

4. Sæsonprogram 201912020

Flemming, Michael M (referent)

Referat af bestyrelsesmødet den 214 2019 samt den
ordinære generalforsamling blev godkendt.

Bestyrelsen konstituerede sig uden ændringer.

Starter med alle mod alle over 3 aftener.
Parsektioner på 4 aftener.
Valgfri holdtilmelding som sidste år.
Juleafslutning som sidst
Flemming udarbejder program mindst frem til nytår
inden første klubaften.

Halvår status lidt bedre end sidste år.
Det blev besluttet at indkøbe 60 nye kortmapper inkl.
labels primært til brug for undervisning. Flemming
sender en mail til Michaelfor bestillingen.

I august afholdes 3 aftener med opfølgende
undervisning. De 2 første gange var tilslutningen 24
spillere !!! Med hensyn til begynderundervisning
satser vi på et hold startende ultimo september.

Michael M og Knud Jørgensen har været på et
begynder- kursus, Vore BM forventes at holde 1,2 år

Pris pr. deltager 200,- inkl. mad og drikkevarer
Lars Bo laver en indbydelse til den Ag 2A19.
Seneste tilmelding 1 7/9.
Michael finder festsang(e). Lars Bo holder festtale og
sørger for musik. Buffet samt drikkevarer afklares
snarest. Underholdning (kortbanko?) overvejes.

Michael M har mailet invitationer til klubberne i Nord,
Øst og en del af Vestjylland samt 2 annoncer i Dansk
Bridge. Martin Hilmer er hyret til TU-leder, Pris 1800,-
Præmielisten samt antal vinflasker blev gennemgået.
Den samlede økonomi ser lidt anstrengt ud.
Præmie lil 1 ,2,3,4 og 5 i hver række (6 bords)
Prisen for frokosttallerkener undersøges, Øl og vand
kan købes. Der var i skivende stund tilmeldt 18 par.

En længere og til tider meget engageret debat med
udgangspunkt i et ønske om at samle de 2 klubber.
Det blev besluttet, at Michael M og Ole forsøger at
holde et møde med den nye bestyrelse iSeniorbridge
med henblik på at drøfte præmisserne for en eventuel
samling af de 2 klubber.

Naeste møde 1719 2019 kl. 17 i Aktivitetscentret


