
 

 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 25. august 2022 
 
Mødested: Logen 
Til stede var: Tom, Bente, Erik, Henny, Kaare og Mary-Ann 
Fraværende: Benny og Inge 
 
1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat fra sidste gang var ikke printet ud. Alle kunne godkende men referatet skal 
lige underskrives til næste møde. 
 
2) Regnskabsudkast for perioden 1/1 - 31/07 (Kaare) 
Regnskabet blev løbet igennem. Der var gennemgang af de indsendte spørgsmål fra 
Benny samt tilhørende E-mail svar fra Tom. Alle var enige om at det nok var for 
tidligt at vurdere de enkelte budgetlinjer – men at vi ser ud til at være indenfor 
”skiven”. Året vil sikkert ende med lidt afvigelser her og der men det kan sagtens 
forklares. 
Der vil komme et lille overskud fra weekendarrangementet i Karrebæksminde som 
endnu ikke er indregnet. 
Tom og Kaare fik afklaret hvad der var præmier og gaver således at vinindkøbet til 
dato bliver mere retvisende. 
Der var tilsagn om at justere en smule mere på barpriser samt kaffepenge eftersom 
det fortsat stiger i indkøb. 
Rent budgetmæssigt er største udfordring om kontingent indtægter bliver som 
forventet. Vi kunne godt bruge lidt nye medlemmer og må se hvad undervisningen 
og Bridgens Dag kan bidrage med. Vi håber ligeledes at Toms store engagement for 
og i andre klubber/ foreninger kan friste folk til at flytte til Bridgelogen. 
 
Med hensyn til kontingentopkrævning er det klart bestyrelsens ønske at det kan 
håndteres i regnskabssystemet. Der skal sikkert tilkøbes et ekstra modul. 
Bestyrelsen håber på at Benny vil være behjælpelig med at få dette anskaffet og 
implementeret. (Tom kontakter Benny) 
Kaare har brug for hjælp eller liste over hvem der er primære eller kun 
klubmedlemmer, hvem der spiller hvor meget? og hvad hver enkelt skal betale? 
Han kan ikke påtage sig denne opgave alene. 
Vi forventer at det hele falder på plads hurtigst muligt så systemet kan bruges til den 
kommende opkrævning. 
  
 



 

3) Medlems status (Bente) 
Vi er pt. 133 medlemmer – mod tidligere år 149.  
52 tirsdag eftermiddag 
48 tirsdag aften 
42 torsdag eftermiddag 
32 torsdag aften 
Vores største udfordring er torsdag eftermiddag hvor der gerne skulle findes lidt 
extra spillere så vi undgår oversidder borde. All gør en indsats for at skaffe spillere. 
 
 4) Status “Projekt undervisning” (Tom) 
Der er pt 8 tilmeldte til undervisning – vi skulle helst op på 12. Efter runddeling af 
flyers samt forskellig tilbagemelding til bestyrelsesmedlemmer – er det klart 
uheldigt at vi kun tilbyder undervisning om eftermiddagen. Vi kan ikke tiltrække 
andre end pensionister. Vi så gerne lidt yngre spillere men hvis folk arbejder er det 
umuligt at deltage i den planlagte undervisning. 
Der var enighed om at afvente dagene på torvet samt Bridgens Dag. Så må vi 
vurdere hvor mange der rent faktisk stiller til start når undervisningen skal starte op. 
Flere af bestyrelsens medlemmer mærker ”tilbageholdenhed” når navnet 
Bridgelogen nævnes – mange har en forestilling om at det nok er noget fint eller lidt 
”snobbet”. 
Der var tilslutning til at investere 6-7.000 kr. i en annonce i lokalavisen (fra 
festivalkontoen) såfremt vi kommer til at sadle om hvis undervisningen skulle få for 
lidt deltagere. I så fald skulle vi prøve med et nyt undervisningstilbud – der finder 
sted om aftenen. I samme annonce kunne vi også forklare hvad og hvem 
Bridgelogen egentlig er. (Mary-Ann vil være tovholder når og hvis der skal laves en 
annonce) 
 
5) Kommende arrangementer (Mary-Ann) 
Datoer for SOS Bridge og Bridge weekend er fastlagt. 
Tom meddelte at der er venskabsturnering med Lejre lørdag den 26 november. 
 
Bestyrelsen blev enige om at næste Weekend arrangement i 2023 også holdes i 
Karrebæksminde. Der har været medlemmer der foreslår Grenå – men det kan vi 
ikke godkende. Generelt set har der været en meget positiv tilbagemelding på sidste 
arrangement – hvilket vi gentager i 2023.  
 
Arrangementet (tidligere apotekerbridge) nu er døbt ”Tapas, Vin og Bridge” er 
fortsat fastlagt til 7 oktober – kl. 18.00. Detaljer herom blev gennemgået og kommer 
på hjemmesiden snarest. Prisen blev fastlagt til 175 kr. pr person og max 



 

deltagerantal på 32 personer (Mary-Ann samt Erik står for arrangement samt 
gennemførelse) 
 
 6) Sommerbridge/Real Bridge (Tom) 
Hen over sommeren har tilslutningen til Real Bridge været varierende mellem 6 – 8 
borde hver gang. Rimelig stabilt men mest de samme spillere hver gang. Tom kunne 
godt tænke sig at lidt flere fra logen deltog (typisk er der kun 8 personer). Det er 
selvfølgelig et stykke arbejde at planlægge og koordinere men helt op til Tom om 
han ønsker at fortsætte – når 2/3 ikke er fra vores egen klub. 
Flere i bestyrelsen bekræftede at de ikke har Bridge øverst på dagsordenen hen 
igennem sommeren – der er også mange andre interesser der skal varetages i 
forhold til familie, ferie og rejser.  
 
 7) Roskilde Festival (Bente) 
Festivalen 2022 var en kæmpe succes og med rekordstor omsætning på 4 millioner. 
Stor tak til Bente og de øvrige hjælpere fra bestyrelsen, logen og de mange 
medarbejdere.  
Bente kunne oplyse at pladsen var særdeles minimal, men det lykkedes at få alt 
placeret så det hele fungerede tilfredsstillende. Selv engangsglas kom lige i rette tid 
så vi undgik problemer. 
Bestyrelsen glæder sig til at se den endelige afregning som vil give et godt bidrag til 
logens økonomi. 
 
 8) Nyt fra Distriktet og RBU (Tom) 
Intet væsentligt udover de nyhedsbreve som Tom løbende sender ud. 
 
Tom meddelte i øvrigt at Nicolai har været på Turleder kursus 1 og 2 og vil blive sat i 
spil fra starten af den nye sæson hvor Kjeld er hans supervisor og backup 
 
 9) Formandens ønskeliste (Tom) 
 

a) Tom vil gerne at Turleder og Turansvarlige fremadrettet også kan lægge kort – 
som reserver ved ferier og sygdom). Efter diskussion var der enighed om at 
holdlederne tirsdag og torsdag nævner at vi mangler frivillige til denne 
opgave. Vi har kort læggere i dag – men antallet er for få og det er vanskeligt 
når folk har ferie eller er på rejser.  
Vi (Mary-Ann og Erik) ønsker ikke at det også er bestyrelsesmedlemmer der 
skal påtage sig denne opgave blot fordi vi ligeledes er Holdledere tirsdag og 



 

torsdag aften. Vi giver det lige en chance af frivillighedens vej ellers må det 
tages op igen på næste møde eller diskuteres med formanden separat. 

b) Tom foreslår at Bridgelogens navn ændres til BK99 for at virke mere neutralt 
og ikke forbinde det med en loge. Der blev diskuteret frem og tilbage og det 
er selvfølgeligt et følsomt emne. Spørgsmålet er lige nu skudt til hjørne og 
hvert enkelt bestyrelsesmedlem må overveje det nøje så vi kan drøfte det 
igen på næste bestyrelsesmøde.  

c) Tom finder fortsat at det kniber med feedback på de mails han sender ud. 
Punktet tages til efterretning af all de tilstedeværende i bestyrelsen.  

  
10) Eventuelt (Tom) 
Mary-Ann meddelte at hun kun ville foretage diverse indkøb (til kaffen) i enkelte 
forretninger. Hun kan ikke løbe rundt efter tilbud her og der. Tom og Mary-Ann blev 
enige om af aflægge Dagrofa et besøg og se hvad de kunne tilbyde. 
  
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til mandag den 24. oktober kl. 19.00 hos Mary-
Ann. 
 
Referent: Erik Jensen 


