Referat
Emne: Bestyrelse møde
Formål med mødet: Dagsorden
Mødeleder: JEH

Til stede: Jens E. Hammer(JEK),Gunnar
Langkilde(GL), Jane Hornbæk(JH),
Kirsten Gundoff(KG), Bodil Knørr(BK),
Per Møller Hansen(PMH) Ivan
Brøgger(IB)

Referent: IB
Dato: 25. juli 2019
Varighed:

Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1. Godkendelse af
referat maj 2019

Referat godkendt

2. Nyt fra formanden

Bød velkommen til de nye
bestyrelsesmedlemmer

3. Orientering ved
kasseren

Dankort virker. Endnu ingen
adgang til konto, men id
mangler, der er derfor regninger,
der ikke er betalt. Købt
pengeskab til pengekasser, bilag
m.m. PMH uddeler kode til
pengeskab til relevante personer
Samme som sidste år 1600 kr. til
substitut bestyrer (BK)

4. Telefonpenge

5. Arbejdslister

Er lavet for efterår sæsonen

6.Undervisningshold

Nyværende hold forsætter til
nytår v/Jørgen Bagge. Der
oprettes nyt hold efter nytår,
annonce i avisen og på
hjemmeside
Forespørgsels om der må ligge
musik på hjemmesiden, der
henvises til at link kan sættes op
på opslagtavle
Undersøger data hvor Jacob kan,
derefter spørges medlemmer om
tema og interesse for dette ,kan
være ca. 40
Knud, Inge, Gunnar, Per og Jens
er i spilleudvalget, der er indkaldt

7. Hjemmeside, hvad
må uploades (ny fane)
Kursus v/Jacob Røn

9. Spilleudvalg

Ansvarlig:

Deadline:

PMH

JEH

KG
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til møde 1. aug. Hvor Bl.a.
spilleformer skal drøftes
10. Revidering af
Der er for nuværende ingen
klubregler(substitutter) grund til revidering af klubregler
m.h.t. hvordan substitutter
findes, for ydelser til disse laves
der et udkast
11. Spilledage
Mandag og tirsdag hvor der ikke
spilles p.g.a højtider/rejser m.m,
træffer spilleudvalget afgørelse
om hvordan der spilles
12. Åbent hus,
Tilmelding kun på turnerings
turneringsledere,
lederens telefon eller sms/mail
tilmelding m.m.
på samme. Det tydeliggøres på
hjemme siden, hvem der er
turnerings leder
13. Juleafslutning
JEH undersøger mulighed for
Nanok/eller andre, da
Præstekilde er lukket ned. Bliver
den 17. december
14. Tilmelding til ny
For sæson 2020/2021 er
sæson (evt. 1. juli)
tilmeldingen senest 1. Juli 2020
af hensyn til planlægning
15. Bridgerejse Rhodos
Maj 2020

Mener ikke det er bestyrelsens
opgave.

16. Eventuelt

Der var vinsmagning af præmier
for den kommende sæson, hvis
prisen kan forhandles prøver
denne frem til jul. Status på
hjemlig hygge 2 rækker med 4
hold ,Lone Greve har meldt sig
som substitut. Sponsor aftale
MØN BANK (1500) er kommet .
Materiel / bestilling gennemgås
af GL og IB inden sæson start.
JEH bolter pengeskab fast. JEH,
PMH og IB søger kursus i Bridge
Mate.

JEH

JEH

JEH

JEH

17. Næste møde
Onsdag den 23. oktober kl. 1800
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