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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 19. april 2021. 

Tilstede i klublokalet Tom, Bente, Margit, Benny, Henny og Kaare. Inge og Mary-Ann deltog via Teams.  

1) Referat fra 22/2-2021 blev endeligt godkendt med underskrifter. 

2) Status på vores 2 konti oplyst af Kaare: Foreningskontoen 104.724 kr og festivalkontoen 359.352 
kr. Kaare er godt i gang med at overtage jobbet som kasserer, og mangler kun at få ordnet det med 
banken. Tom og Kaare skal snarest mødes i banken for at få klaret dette.  

Benny overtager jobbet som sekretær fra Kaare, nu hvor han er blevet kasserer. 

3) Medlemsstatus. Bente meddeler, at der var kommet enkelte udmeldinger og nogle medlemmer 
mangler makker. Det blev aftalt, at Tom udsender besked til alle medlemmer om, at de skal melde 
fra nu, såfremt de ikke ønsker at spille i næste sæson. 

Bente ajourfører til stadighed medlemskartoteket, og dette danner grundlag for opkrævning af 
kontingent for næste sæson. Satserne ses på foreningens hjemmeside, og betaling kan kun ske via 
en kontooverførsel.  

Substitutter må i fremtiden selv betale for drikkevarer, men får kaffe og kage, som alle andre. 

4) Undervisning Benny informerede om det seneste møde med Mona og Birgit hos AOF i Roskilde, 
hvor betingelser mv. for etablering af bridgeundervisning fra september 2021 blev drøftet. 
Desuden besigtigede vi undervisningslokalerne hos AOF, som havde alt nødvendigt AV-udstyr. 
Mona og Birgit er i gang med at lave en beskrivelse af kurset til AOF-bladet, og det er vigtigt, at der 
kommer en god og synlig markedsføring af dette kursus. 

Det blev besluttet, at der desuden i næste sæson skal være 3 – 5 gange ”Lørdagsbridge” med Mona 
og Birgit som undervisere. Dette afholdes enten på Kildegården eller hos Bridgelogen. 

5) Realbridge. Tom meddelte, at der havde været rigtig god tilslutning til Realbridge og foreslog, at 
der etableres en ”Online bridgeklub” onsdag aften i næste sæson. 

Der var i bestyrelsen enlighed om, at der var mange fordele ved en ”Online bridgeklub”, idet 
svagelige undgår at møde frem og der kan deltage spillere fra andre byer. Det blev besluttet at 
starte ”Online klubben” fra næste sæson med Tom som turneringsleder. Kontingentet for det 
første ½-år bliver på 100 kr, som i Roskilde Bridge 1945. 

6) Tiltag for næste sæson. Det blev aftalt, at der fra næste sæson fortsat skal være sprit på bordene 
og egne meldekasser må medtages mens lånte meldekasser skal sprittes af. Desuden blev aftalt, at 
borddugene ikke bruges, idet de ikke lever op til de nye krav om hygiejne. 



7) Generalforsamling. Det blev aftalt, at generalforsamlingen afholdes den 3. september 2021. Margit 
går ud af bestyrelsen, og bestyrelsen foreslår, at Erik Jensen indtræder i stedet. 

Kaare,Tom og Henny modtager genvalg, og Bent Hansen foreslås som revisor. Hans Dalsgård er på 
valg som suppleant. 

Kortlæggerne fortsætter i næste sæson. 

8) Roskilde Festival. Bente meddelte, at der var kommet en forespørgsel fra festivalen, om 
Bridgelogen stadig var interesseret i at betjene øl-boden. Både Bente og Benny vurderede, at der 
kun var meget små chancer for, at Roskilde Festival bliver gennemført i 2021. 

9) Ting til bestyrelsens beretning.  Der blev efterlyst input til ”Bestyrelsens beretning” på den 
kommen generalforsamling. Der var enighed om, at referaterne fra bestyrelsesmøderne var et godt 
input, og det var vigtigt at informere om, at kaffe og kage er gratis i den kommende sæson. 

10) Eventuelt. Der var i bestyrelsen enighed om, at der fortsat skal arbejdes på at få 48 spillere i hver 
klub og det kan tage lidt tid, da vi ikke smider medlemmer ud. 

Fordelingen mellem par- og holdturnering i næste sæson blev drøftet, og Tom kommer med et 
oplæg tit turneringsplan. Sæsonstart bliver den 7. og 9. september 2021. 

Margit foreslog, at klubben i stedet for den ekstra husleje i forbindelse med udvidelsen af 
klublokalerne betalte vores andel af udvidelsen. Det blev aftalt, at Bente tager kontakt til udlejer 
for at undersøge mulighederne. 

11) Næste møde: Mandag 30/8 2021 kl 13:00 hos Inge, Ringstedgade 17 2.tv., Roskilde 

Referent Benny 

Referatet underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer: 
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