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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 24. oktober 2022 
 
Mødested: Bredekæret 32, Store Valby, 4000 Roskilde 
Til stede var: Tom, Bente, Henny, Kaare, Inge, Mary-Ann og Benny 
Fraværende:  Erik 
 
1) Godkendelse af referat fra møderne den 22/4 og 25/8 2022: 
Referaterne for de 2 seneste bestyrelsesmøder blev godkendt og underskrevet af 
bestyrelsen, dog bortset fra Erik, som var fraværende. 
Benny sørger for Erik’s underskrift senere. 
Tom bemærkede, at der var forkerte logoer på referaterne og han derfor sender 
der korrekte logo til dette referat. 

 
2) Regnskabsudkast for perioden 1/1-30/9 2022:  
Kaare orienterede om de problemer han havde omkring brugen af det nye 
regnskabssystem og takkede Benny for bistand. 
Desuden blev oplyst, at der var nogle problemer med kontingentindbetalingerne, 
idet visse medlemmer ikke havde betalt og andre havde betalt det forkerte beløb. 
Tom oplyste, at der under ”Mesterpoint” på hjemmesiden findes en liste over 
medlemmernes status, som kan bruges til kontrol af kontingentindbetaling. 
Desuden blev det aftalt, at Kaare sender en restanceliste til Bente, som tager sig af 
at rykke disse medlemmer. 
Benny bemærkede følgende omkring det vedlagte regnskab for perioden 1/1 – 
30/9 2022: 
Korrigeres der for kontingent på 161.000 kr. og kaffepenge på 23.800 kr. har der i 
perioden været et mindre overskud på ca. 980 kr. 
Der er i perioden bogført den ekstraordinære husleje på 121.000 kr., som blev 
aftalt på et tidligere bestyrelsesmøde. 
Posterne ”Vinpræmier” og ”Møder” forventes at overskride budgettet. 
Af regnskabet ses, at Weekendarrangement i Karrebæksminde har givet et 
overskud på ca. 5.000 kr. 
Roskildefestival har givet et overskud på ca. 35.000 kr., som er mindre end 
tidligere. Dette skyldes, at vore omkostninger et steget og indtægten har været det 
samme i flere år. 
Bestyrelsen godkendte regnskabet med ovenstående bemærkninger. 

 
3) Status kontingentindbetalinger: Kaare meddelte, at han snarest går i gang 
med at kontrollere kontingentindbetalingerne og forventer, at disse er bogført i 
løbet af november måned. Bente og Tom hjælper ham. 
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4) Medlems status og substitutlister: Tom meddelte, at der pt. var 139 
medlemmer i klubben, men der er problemer med visse medlemmer, hvilket der 
løbende arbejdes på at løse. 
Der mangler substitutter, især tirsdag eftermiddag. Det blev aftalt, at Tom løbende 
opfordre medlemmer til at melde sig enten hos os eller i andre klubber. Dette gøres 
på de forskellige klubdage som indledning. 

 
5) Evaluering af ”Bridge og Tapas”: Der var blandt de tilstedeværende 
deltagere enighed om, at det havde været et meget vellykket arrangement med 
god mad og rigtig god stemning samt et mindre overskud. 

 
6) Kommende arrangementer: Der er venskabsturnering med Lejre Bridgeklub 
den 26/11 2022, men kun får har indtil nu meldt sig. Tom ”reklamere” i de 
nærmeste klubdage for denne turnering, så der melder sig flere. 
Juleafslutning er søndag den 11/12 2022 kl. 12-22, hvor der i år er aftalt en 
brugerbetaling på 100 kr. 
Der udsendes indbydelse omkring 1/11 2022, så medlemmerne kan booke denne i 
god tid. 
Tom reviderer liste over arbejdsopgaver for bestyrelsen og hjælpere og udsender 
den reviderede. 
Som tidligere søger bestyrelsen diverse sponsorer om præmier til denne 
juleturnering. 
Det blev aftalt, at Inge og Mary-Ann sammen undersøger muligheder og priser for 
afholdelse af ”Weekendarrangement i Karrebæksminde” den 18. – 19. marts 2023. 

 
7) Arbejdsdeling i bestyrelsen samt afløsning ved fravær:  
Tom har tidligere udarbejdet ”Ansvars- og arbejdsområder for 
bestyrelsesmedlemmer o.a.” 
Benny efterlyste flere angivelse af afløsere for det enkelte bestyrelsesmedlem, og 
det blev aftalt, at Tom snarest mulig reviderer denne arbejdsdeling og angiver 
afløsere for alle. Afløser kan også være et medlem af klubben. 
Tom oplyste, at der er problemer med at få kortlæggere torsdag eftermiddag, og 
det blev aftalt, at han atter prøver at skaffe nogen. 
 
8) Nyt fra distrikt og DBF: Tom oplyste, at distriktet også havde problemer med 
at få nok tilmeldinger til diverse turneringer mv. 

 
9) Eventuelt: Undervisning af nye bridgespillere med Mona og Birgit som 
undervisere forløber tilfredsstillende, og det forventes, at denne undervisning skal 
være på 2 år, så den fortsætter i sæson 2023/2024. 
På sidste bestyrelsesmøde havde man drøftet nyt navn til klubben, men der var i 
bestyrelsen ikke flertal for at ændre navn. 
I februar 2024 har Bridgelogen 25-års jubilæum, og der blev drøftet forskellige 
muligheder for at fejre dette som en intern klubfest eller en guldturnering. 
Det blev aftalt at dette tages op på et senere bestyrelsesmøde. 
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10) Næste bestyrelsesmøde: Det blev aftalt til mandag den 9. januar 2023 kl. 
19:00 hos Kaare, Højen 11, 4000 Roskilde. 
 
Referent: Benny Pilgaard 
 
 
Referatet underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer: 
 
 
 
Formand Tom Rosenkilde                                         Næstformand Erik Jensen 
 
 
      Bente Breindal                  Benny Pilgaard          Inge Hübertz 
                               
 
       Henny Hansen             Mary-Ann Mortensen      Kasserer Kaare Steenstrup 
 


