
Torsdags Bridge 
Referat af bestyrelsesmødet af Jens Lundberg.  
 
Afbud af Jytte Hangaard. Til stede: Lars-Ove Olsen, Arne Larsen, Per Thoft og Jens Lundberg. 
 
Torsdag den 14.april 2016. ca. kl. 16.45 til kl. 17.40. 
 
Dagsorden 
 
 

1. Velkomst  
 
 

2. Gennemgang af oplæg til generalforsamlingen  
Ina foreslås som dirigent.  
Beretningen blev gennemgået med enkelte rettelser.  
Dagsorden ændret rækkefølge: punkt 1,2,3 og 6,5,4 herefter 7 – 13. 
Per fremsagde et ønske om ikke at blive genvalgt. 
 

3. Status for regnskab 
Forslag forhøjelse af kontingent med 25 kr. til i alt 275 kr. årligt. Stigningen anvendes til forøget 
præmiebeløb med ca. 1.000 kr. til topscorer, se skitseforslag, se side 2 ændret tekst.  
 

4. Opfølgning på materiel  
Meldekasser og kort ok, stadig efter 1 års brug. Medlemmerne passer godt på materiel. 
 

5. Åben for tilføjelser 
Beslutningen om evt. sanktioner for anvendelse af substitutter behandlet på sidste 
bestyrelsesmøde 11.februar 2016 annulleres og vi afventer idéer og oplæg fra andre klubber 
eller bridgeforbundets breddeudvalg. Enighed om at afvente idéer fra andre klubber før vi tager 
endelig stilling.  
 

6. Eventuelt   

• Så længe der er venteliste må de faste spillere, der ikke vil spille med sin faste 
makker, finde en ledig spiller indenfor klubben. Ellers må vi bede vedkommende 
holde op.  

• Klubben har 3 par på venteliste. Det blev drøftet i klubben om vi kunne tage et 
ekstra bord ind. Generelt gik vi ind for 12 borde, men Arne og Jens synes godt vi 
kunne sætte det ekstra bord op. 2 x 4 bord og 1 x 5 bords. Ligesom i 2014-15 
med 4 spil pr. runde, så der kunne skiftes samtidig. At man på den måde ikke 
mødte alle i runden, kunne justeres i senere runder. 

• Per synes, at der under generalforsamlingens eventuelt kunne høres om der 
fortsat var stemning for at klubben hørte til under bridgeforbundet eller vi skulle 
melde os ud? Jens udtalte at det kunne man da godt, men hvis det blev vedtaget 
deltog han af princip grunde ikke længere i bridgeklubben. Det kunne også løse 
noget af ventelistens længde.  

 



Torsdags Bridge 

Forslag i skitseform 7-3-2016 Jens Lundberg 

 

 

Forslag til ”kontingentstigning” på generalforsamlingen Torsdags Bridge 
21.april 2016: 
 
Kontingent ændres fra 250 kr. til stigning med 25 kr. til i alt 275 kr. årligt. 
 
Årsag og forklaring: Forøget præmiebudget med ca. 1.000 kr. (i alt 32 flasker) 
til topscorer for faste par i de første 8 turneringer i efteråret og foråret, hvor 
der ellers ikke udloddes præmier for slutplaceringer. Intet par kan opnå 
topscorepræmie mere end 1 gang i eferårs- og forårssæsonen. Hvis 2 par eller 
flere står lige i samme række, tages hensyn til indbyrdes resultat. Hvis det 
også er lige, foretages lodtrækning. Hvis 2 eller flere par fra forskellige rækker 
står lige i dagens topscorer vil præmien gå til parret i lavest række. 
Præmieudlodningen sker til jule- og forårsafslutningen. 


