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: 23 oktober 2019
Varighed:

Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1. Opfølgning og
godkendelse af
referat juli 2019

Referat godkendt samtlige punkter
igangsat.

2.Nyt fra
formanden

Briefing fra Jørgen Bagge, pengeskab
sat op, 3 mand på BC3 kursus

3. Orientering ved
kassereren

Hovedkonti fremlagt, ser fornuftigt
ud.
Forespørgslen om der kan betales
med mobilpay. Der oprettes
mobilpay, pris 1000kr + forbrug ca
600kr om året, dog kun til
kontingent, turneringer m.m. ej i
baren.
Der betales til distrikt turneringer i
DBF j.f. klubregler.
Nøgleliste er ajourført.
Der er 110 medlemmer, 6 kursusmedlemmer og 3 klubmedlemmer
Bestyrelsen gennemgik Jørgen
Bagges skriftlige redegørelse af
bridgeundervisningens forløb pt.
Jørgen ønsker at stoppe eller få en
medhjælper til undervisningen.
Bestyrelsen undersøger mulighederne
ang. dette og vil opfordre evt. nye
undervisere/medhjælper til at bruge
alt tilgængeligt materiale.
Undervisningen af Jørgen stopper til
jul og der bliver ikke opstartet ny
undervisning før efterår 2020

4. Undervisning, ny
underviser eller
medhjælper

Ansvarlig:

Deadline:

PMH
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5. Kursus v/ Jacob
Røn

Lørdag 15/2-2020, pris 300kr. med
frokost. Der udsendes undervisnings
emmer med endelig tilmelding.

JEH

6.Revidering af
klubregler ( vedr.
substitutter

Bestyrelsen vedtog de reviderede
klubregler, lægges på hjemme siden

7.Spil i
efterår/vinterferie
gratis ?

Det blev vedtaget at der betales for
alle åben hus arrangementer

8. Juleafslutning 17
dec.

På Nanok, menu: forret og buffet, pris
175kr. 1 fl vin 80kr. øl, vin, vand og
JEH
snaps 10kr, JEH laver indbydelse og
arbejdsplan
14/3 2020 start kl.10:00 m/frokost.
Indbydelse udsendes senere

9.Forårsturnering
10. Eventuelt
11. Nyt møde

JEH

Der udsendes igen reminder m.h.t.
arbejdsfordeling.

KG

Mandag d.10/2 2020
Ivan sørger for smørrebrød

JEH
IB
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