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Referat af bestyrelsesmøde man 22. feb. 2021. 

Tilstede i klublokalet Tom, Bente, Inge, Benny og Kaare. Margit og Mary-Ann deltog via Teams. Henny 
havde tekniske vanskeligheder og deltog derfor ikke i mødet. 

1) Referat fra 13/11-2020 endeligt godkendt med underskrifter. 

2) Status på vores 2 konti oplyst af Margit: Foreningskontoen 111.186 kr. og festivalkontoen 359352 kr. 
Begge tal er efter, at Margit har flyttet beløb fra festivalkonto til foreningskonto, da bestyrelsen 
under samme punkt besluttede, at ekstraordinære udgifter skal finansieres af festivalkontoen. (Her 
blev tænkt på forhøjet husleje efter ombygning, skærme til spilborde og den ene Bridge plus More-
maskine). 

3) Regnskab for 2020 gennemgået af Margit og Benny - og godkendt.  Herunder opstod beslutningen 
om at tilpasse de 2 konti, jfr. pkt. 2. Denne beslutning har ingen betydning for driftsregnskabet, 
men kun for statusopgørelsen. 

4) Medlemsstatus. Bente meddeler, at kun 2 medlemmer har meldt sig ud vedr. næste sæson. Men 
flere kan jo trække sig, da Korona-tiden ikke er overstået. Der bliver derfor indregnet et mindre fald 
i indtægten fra kontingenter. 

5) Budget for 2021. Da Margit er ved at trække sig fra kassererposten, fremlagde Kaare som den nye 
kasserer et forslag til 2021-budgettet. Tallene afspejler, at der fortsat er usikkerhed om årets 
aktiviteter, men samlet set er der ro på. Bestyrelsen diskuterede, om vi på en eller anden måde skal 
give rabat til medlemmer i den kommende sæson. Men da udgiften til husleje og betaling til 
bridgeforbundet ikke er blevet reduceret, kan vi ikke se, at det er muligt. Dog blev vi enige om, at 
betaling til kaffe- og kagekassen i den kommende sæson ikke vil blive krævet.  

Sammen med mødereferat vedlægger Kaare et tilrettet budget. 

6) Kontingent for kommende sæson fortsætter uændret. 

7) Plan for forårssæsonen. Vi forventer ikke, at det bliver muligt at genoptage spil i klubben. Eneste 
aktivitet er RealBridge, som er omtalt på hjemmesiden. Tom gør et stort arbejde for at få folk til at 
melde sig. Indtil videre betaler klubben for udgiften på 3,50 kr. pr gang pr spiller. 

8) Undervisning i 2021-22. Bente og Tom oplyser, at Mona og Birgit Schmidt gerne står for 
undervisningen – hvis der ikke er Corona-problemer. 

9) Beslutningsprocessen i vores bestyrelse er ganske traditionel med dagsorden, møder og referater. 
Men når møder ikke holdes så tit, kan det blive nødvendigt for formandsskabet at sende 
forslag/spørgsmål ud på mail for at opnå tilsagn fra de øvrige medlemmer. Men det kræver også, at 



disse mails bliver besvaret nogenlunde kvikt.  Beslutninger med større økonomisk konsekvens skal 
forelægges og besluttes på bestyrelsesmøder. 

10) Generalforsamlingen afholdes ikke i april eller maj. Foreløbigt reserverer vi 27/8 eller 3/9 som 
erstatning. Margit har meddelt, at hun ophører i bestyrelsen. Som afløser forsøger vi at få Erik 
Jensen til at opstille. 

11) Roskilde Festivalen har ikke besluttet noget om 2021. Bente og Benny har deltaget i et 
planlægningsmøde og meddelt, at vi gerne deltager. Det hele er meget usikkert, men af 
planlægningsgrunde kan der forventes en hurtig afgørelse fra festivalens side. 

12) Eventuelt. a) Turneringsplan vil i næste sæson også indeholde holdspil, men denne gang i 2 
styrkeopdelte rækker. b) Når vi har folk til turneringsspil i Køge, dækker klubben middagsspisning, 
hvis de er nået frem til finalen. c) Margit oplyser, at Kaare ikke kan overtage vores gamle 
regnskabsprogram. Derfor må Kaare ud på markedet og lede efter et nyt brugbart program. d) 
Bente overleverede til Tom en arkivkasse med gamle dokumenter og fotos. 

13) Næste møde man 19/4 kl 16 

Referent Kaare 

Referatet underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer: 
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