
Jens Lundberg, 6.september 2012 

Torsdags BK velkommen 

 

♣ Velkommen til 48 medlemmer, heraf 4 nye. Kirsten Klæbel, Birgitte 
Sørensen, Birthe Sørensen og Bente Thomsen. Tilmeldingskupon har 
stort set fungeret fint, dog var der nok lidt for mange valg 
muligheder, primær eller klubmedlem af DBf, ½ årlig eller helårlig 
kontingent og kaffe eller te, som gav anledning til 4 forskellige 
takster. Mange har indbetalt til klubbens netbank, tak for det, men 
der er lidt justeringer med forkerte beløb, så I vil blive kontaktet 
enten i dag af Lars-Ove eller de næste gange med rettelser. 

 
♣ Velkommen også til substitutterne, dejligt at se jer igen. 

 
♣ Lige en bemærkning om at medlemmerne følger turneringsreglerne 

under pkt. 5, hvor der står at medlemmerne selv skaffer substitut. 
Herefter meddel dit valg så snart som muligt til Lars-Ove enten 
indtal besked på telefon eller skriv en mail. Allersenest onsdag.  
Årsagen hertil er at Lars-Ove ofte bliver bedt om at skaffe substitut 
og så skal han selvfølgelig vide om en substitut allerede er anvendt i 
forvejen, så unødig kontakt undgås. 

 
♣ Vi har således igen 3 rækker med 4 borde, hvilket vi synes er 

optimalt. 
 

♣ I ferien har klubben indkøbt 13 bridgeborde, hvilket pryder lokalet, 
selvfølgelig næst efter alle de smukke damer, vi har blandt os. Vi 
skal lige give en applaus til Arne og Lars-Ove for til retningen af 
borde, der skulle have beslag til meldekasserne og Arne har 
fabrikeret og designet rullevognen, der kan gå ind i elevatoren til 
depotrum i kælderen. Det skal nævnes, at Meridin Jyderup 
Tømmerhandel har sponseret materialer. 

 
♣ Der startes med klubben egen pc  

 
♣ Alle bridgeklubber vil gerne bevare deres materiel og det vil 

Torsdags Bridge også. Så lad være med at sætte tommelfingeren i 
meldekort eller kort så de bøjer. Med hensyn til borde ønskes at 
kaffedrikning undgås ved bridgebordene, men nogle er 
gangbesværet og kan selvfølgelig gerne sidde ved bordet i pausen, 
så tag et par servietter at stille koppen på. Det tilstræbes også,  at 
der luftes ud i spille lokalet i  pausen. 

 
♣ Arne er fortsat turneringsleder. Det er vigtigt at du tilkalder ham, 

hvis der er uregelmæssigheder under meldinger og spil. Der er 
kommet nye regler for stopkort. 

 
♣ God bridge 

 


