
 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 30. august 2021. 

Tilstede var: Tom, Bente, Margit, Benny, Inge og Mary-Ann  

Fraværende var: Kaare og Henny 

 

1) Referat fra 19/4-2021 blev endeligt godkendt med underskrifter, bortset fra de fraværende.      
Skift af kasserer er nu endeligt i orden med banken. Der arbejdes stadig med lørdagsundervisning af 
Mona og Birgit. Bente følger op omkring huslejen. 

2) Status på hovedkassen (Kaare). Dette punkt behandles sammen med punkt 3. 

3) Regnskab 1/1 – 30/6 (Benny). Da Kaare ikke kunne komme til mødet, gennemgik Benny regnskabet 
og bemærkede især posterne ”Huslejetilskud”, ”Klubarrangementer” og ”Administration + 
annoncer”, hvor der var større afvigelse i forhold til budget. Således var der slet ikke noget budget 
på den 2 sidste udgiftsposter. Margit bemærkede, at posten ”Huslejetilskud” var vanskelig at 
vurdere, idet der i 1. kvt. 2021 er kommet en regulering for forrige år. Der vil blive udsendt 
opkrævning af kontingenter i forbindelse med sæsonstart, hvilket vil give den nye kasserer et større 
arbejde. Regnskabet viste et underskud på 32.079 kr. 

4) Medlemsstatus (Bente). Bente meddeler, at der på trods af den udsendte mail omkring framelding 
var kommet 3 meget sene frameldinger. Der er sket en nedgang i medlemstallet fra 163 i 2020 til 
148 i 2021, hvilket ikke er usædvanligt efter Corona. Ingen af de 4 klubber får mere end 48 spillere, 
som tidligere besluttet.                                                                                                                                       
Dødsfald i det seneste år er undtagelsesvis angivet på hjemmesiden, idet der pga. Corona ikke har 
været muligt at informere medlemmerne på spilledage. 

5) Klubhold (Bente):  Bente informerede om, at det havde været vanskeligt at finde spillede til de 5 
hold, som klubben kunne stille op til distriktets turnering. Der var kun blevet samlet 1 hold, som fik 
en 2. sidste plads i turneringen i august 2021. 

6) Online onsdag (Tom): Tom meddelte, at der pt. ikke var nok tilmeldingen, men han ville fortsætte 
arbejdet med at få etableret en turnering med 8 par inden sæsonstart. 

7) Turneringsplan (Tom):  Der blev udleveret forslag til turneringsplan for den kommende sæson med 
baggrund i ønsker fra medlemmerne i forbindelse med tidligere foretaget 
spørgeskemaundersøgelse. Der spilles i flere rækker og holdene sammensættes, så de 
handicapmæssigt har samme styrke. Turneringsplanen bliver lagt på hjemmesiden. Der blev 
ligeledes udleveret et ”Præmieregulativ”, som viste at der blev behov for 504 flasker vin i præmier, 
og der kun er budgetteret med 15.000 kr. til præmier, hvilket vil betyde en overskridelse af budget. 

8) Corona tiltag sæson 2021/22 (Tom): Det blev aftalt, at der også næste sæson skal være sprit på 
bordene og egne meldekasser må medtages mens lånte meldekasser skal sprittes af. Desuden skal 



der luftes grundigt ud. Der er 6 regler, som skal gælde for alle klubber, som Tom har lavet opslag 
på. De praktiske forhold omkring kortblandere for næste sæson er aftalt, men der mangler 
hjælpere i baren. Inge, Mary-Ann og Bente tilbød at hjælpe. Det blev aftalt, at Tom lægger et notat 
på hjemmesiden omkring ”Frivillige hænder søges”, så der forhåbentlig bliver flere hjælpere i 
klubben. 

9) Generalforsamling (alle): Det blev aftalt, at Inge undersøger det praktiske omkring 
generalforsamlingen og bestyrelsen mødes 1 time før generalforsamlingen, altså kl. 16:00.           
Der er turneringsledermøde den 31/8 2021 og der afholdes et kort konstituerende 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

10) Roskilde Festival (Bente):  Bente meddelte, at der var stor tilslutning til deltagelse i Roskilde 
Festival i 2022, og der afventes besked fra ledelsen i Roskilde Festival. 

11) Kommunikation i bestyrelsen (Mary-Ann):  Det blev aftalt, at mail i fremtiden kun skal besvares 
direkte til afsenderen, så vi undgår unødvendig mail-korrespondance i bestyrelsen. 

12) Nyt fra Distrikt og Dbf: Tom oplyste, at der er generalforsamling i Roskilde Bridgeunion den 10. 
oktober 2021 kl. 09:30 i Kildegården, hvor alle i bestyrelsen kan deltage. 

13) Eventuelt. Ingen i bestyrelsen kendte årsagen til at Mona og Birgit havde meldt fra til 
begynderundervisning i samarbejde med AOF, men der vil blive arbejdet videre med at etablere 
undervisning i sæson 2022/23.                                                                                                                      
Der er aftalt ”Venskabsturnering” med Lejre den 13./14 november eller den 27./28 november 
2021.                                                                                                                                                                   
Det blev besluttet at fortsætte SOS bridge, som tidligere og arrangere dette den 20. februar 2022. 
Benny foreslog, at der i etableres undervisning en lørdag med H.K. Sørensen som underviser, og det 
blev aftalt, at der skal undervises i følgende emner: a) 3. og 4. farve b) Åbner og svares 2. melding c) 
Oplysningsdobling. Benny kontakter H.K. Sørensen for at aftale nærmere og tidspunktet blev aftalt 
til lørdag den 30. oktober 2021.                                                                                                                   
Tom foreslog, at der etableres en mulighed for, at medlemmer kan betale 125 kr. for drikkevarer i 
½ år, som består af 1 glas vin, øl eller vand pr. spilleklub. Dette giver en vis rabat for det enkelte 
medlem samtidig med, at der er betalt for afløser. Det laves som en forsøgsordning fra denne 
sæsonstart. 

14) Næste møde: fredag den 22. oktober 2022, men dette aftales nærmere efter generalforsamlingen. 

Referent Benny 

Referatet underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer: 
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Henny Hansen                                Mary-Ann Mortensen                       Kasserer Kaare Steenstrup 


