
Intro til Torsdags Bridge 11.september 

 
 
Velkommen til medlemmer og 6 substitutter. 
Der er 3 emner på dagsordenen. 
 

1) Torsdags BK har fået noget materiale fra bridgeforbundet. I form af 
brochurer til bestyrelsen, så vi er klædt på til enhver lejlighed. I 
velkomstbrevet er anført en række turneringer og aktiviteter. BBO-
turneringer for ikke-rutinerede spillere, juniorcamp i Haderslev, 
dame og seniorhold, pokalturneringen, bridgefonden og bograbatter. 
Alt er ophængt på væggen, så I kan kigge igennem. På 
hjemmesiden kan info også ses. 
I brevet står der at repræsentantskabsmødet i juni har vedtaget en 
vedtægtsændring. Det fremgår heraf, at substitutter som 
udgangspunkt skal være medlem af en klub under DBf. Det hænger 
lidt sammen med at vedtægterne skal passe således at der kan 
ansøges om tipsmidler, hvilket jo ikke bliver en ubetydelig del af 
økonomien. Da det er klubbens egne medlemmer, der skal finde 
substitutter har de brug for denne information. 
I Torsdag BK er vi vældig glade for at alle substitutter kan hjælpe 
os, så når et substitut udenfor DBf har været i brug mere end 3 
gange, vil vi blot skrive ”substitut” på start og resultatlisten. Der er 
dog ikke anført præcist om hvor mange gange vi kan bruge 
substitutten, men en 3 gange i hver halvsæson er nok et godt bud.  
 

2) Nu vil vi lave en afstemning om en forlængelse af sæsonen til 
18.december, så sidste ordinære spilleeftermiddag bliver 
11.december, da 6.november udgår? Må jeg få en tilkendegivelse 
af, hvor mange der gerne vil det? Der var et stort flertal for 

juleafslutningen den 18.december. 
 
3) Historie: Lille Per var i svømmehal med sin mormor. Efter badning 

gik mormoren efter is og Per så sig omkring i svømmehallen. Han fik 
øje på en jacuzzi med boble-vand. Han strøg ud til mormoren og 
råbte: Mormor, mormor skynd dig at kom, her koger de gamle 
damer. 

 
 
God bridge 


