
 

 

Bestyrelsesmøde fredag 13.nov. 2020 i klublokalerne. 

Alle til stede. 

1. Opfølgning sidste referat. Endeligt godkendt. Men fremover skal referatet godkendes af de 
bestyrelsesmedlemmer, der deltog i det refererede møde. 
 

2. Status hovedkassen. Margit oplyser, at hovedkassen d.d. indeholder 105348kr og festivalkontoen 
indeholder 407629 kr. Forventede udgifter resten af året ca 4100 kr til husleje og internet. (Det 
sædvanlige julearrangement aflyses.) 
 
 

3. Foreløbigt regnskab for 2020 fremlagt af Benny og Margit. Ved den endelige udgave af årets 
regnskab vil der blive tilføjet fodnoter, der skal tydeliggøre, at klubbens økonomi omfatter en 
hovedkasse vedr. den daglige driftsøkonomi og en festivalkasse, der finansierer ekstraordinære 
indkøb. 
 

4. Budget 2021. Kaare udarbejder et 2021-budget til næste BM i jan 2021. Budgettet vil så vidt muligt 
afspejle Koronatidens forventede konsekvenser og helt specielt, at 21-festivalen ikke indregnes. 
(Benny til rådighed for gode råd). 
 
 

5. Økonomisk forudseenhed i Koronatider. Tidens koronasituation kan resultere i udmeldelser - også 
ved årsskiftet. Udmeldelser med refusion af kontingent kan ifølge klubregler finde sted i løbet af 
december. Vi forventer ikke store ændringer og er i øvrigt indstillede på, at de 4 klubber lander på 
48 medlemmer. Nedgang i cafeindtjening indtænkes i næste års budget. Fremtidens festivaler er 
usikre. Men bliver de mulige, er Bente med støtte fra Benny og Henny indstillede på, at Bridgelogen 
atter en gang deltager. 
 

6. Medlemsstatus. Bente udleverer oversigt, der bl.a. viser en medlemsnedgang på ca. 6% siden april, 
og at 18 medlemmer for tiden står som passive medlemmer. Meget tæt på, at tiden af sig selv 
indpasser sig på 48 medlemmer pr klub. 
 

 



7. Orientering RBU og Bridge Forum. Benny fortæller, at sidste møde den 3. okt. forløb roligt uden 
store beslutninger. (Benny havde forgæves søgt, at få klubber til at samarbejde om fælles 
turneringer, fælles indkøb og fælles undervisning). 
  

8. Nyt regnskabssystem og medlemskartotek. Bennys forarbejde med at finde nyt regnskabsprogram 
og nyt system til registrering af medlemmer er indtil videre sat på stand by. Kaare fortsætter gerne 
med det gamle i 2021. Via hjemmesiden er der muligheder for at føre et medlemskartotek som 
erstatning for det Excel ark, som Bente hidtil har anvendt. Tom arbejder videre med det, og Kaare 
følger det interesseret på sidelinjen. 
 
 

9. Begynderundervisning i AOF-regi kan ikke forventes før efteråret 2021. Men det vil stadig være 
afhængig af, at Mona vil og kan påtage sig lærerrollen. Bente tager kontakt til Mona. 
 

10. Aktivitet næste sæson – Roskilde Festival. Den igangværende Korona-tid gør det svært at forudse 
muligheder. Som noget nyt omtalte Benny, at vi har mulighed for at arrangere dagskurser med HK 
Sørensen fra Bridgeforbundet som gratis underviser.  Vi afventer. 
 
 

11. Eventuelt. Der indkøbes en ny Bridge +More-maskine – således at vi nu kan udlåne 2 maskiner til 
medlemmer. 
 

12. Næste møde afholdes onsdag den 27. januar 2021 kl. 19. Af hensyn til afstandskrav vil vi gerne 
benytte vores eget klublokale, hvis det er ledigt. Afgøres senere 
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