
Torsdags Bridge 
Bestyrelsesmøde den 20. marts 2018 kl. 17.00 

Afholdt formand Berit Glæser 

Tilstede: Berit Glæser, Jørgen Hangaard, Kirsten Klæbel, Kurt Lykke Sørensen, Jytte Hangaard 

Dagsorden: 

Gennemgået jubilæet, der var forløbet til alles tilfredshed 

Indkaldelse til generalforsamling 19. april kl. 12.30 

På valg Kurt Lykke Sørensen (modtager genvalg) 

På valg Berit Glæser (modtager genvalg) 

Valg af revisorer – Else Pedersen, Erik Madsen 

Forslag til dirigent: Dorthe Knudsen? 

Angående substitutter: 

Stærke substitutter kan kun score middel. Overskydende point fordeles til øvrige spillere. 

Under middel bliver ikke reguleret. 

Ref: Jytte Hangaard sekretær 

Tilrettelæggelse af 40 års jubilæum i 2018. 

Afholdelse i marts 2018 

Der blev drøftet forskellige muligheder. Man endte ud i at holde det på Elmelunden med mad udefra.  Klubben giver et 
ikke nærmere fastlagt tilskud. 

Berit undersøger med lokale. 

Jytte undersøger mad fra Jyttes mad samt fra Slottet i Holbæk. (forret og hovedret) 

Der blev drøftet forskellige former for afvikling og vi arbejder videre med sagen, men en mulighed, at spille turnering 
om eftermiddagen og invitere ledsager med til middagen med evt. underholdning og dans. 

Heidi Ludvigsen med harmonika en mulighed, til underholdning 

Evt. dans til Henning Hansen fra Holbæk på keyboard. 

Juleafslutning 7. december bliver i lighed med tidligere år, hvor B rækken deles, og der trækkes makker, så man ikke 
kan trække sin sædvanlige makker 

Jytte Hangaard sekretær 



Torsdags Bridge 
Torsdagsbridge 40 års Jubilæum 17. marts 2018 

Klubbens start er lidt uvis, men efter fælles erindring af ældre medlemmer er vi nået frem til at klubben startede 
1978. 

Bestyrelsen syntes det er værd at festligholde og arrangerer en jubilæumsfest. 

Sted: Elmelunden Jyderup.  (gratis lokaler) 

Bridgeturnering for klubbens medlemmer. 

Kl 13.30 bridgeturnering  (2 rækker a 4 borde) 

Pause med kaffe og hjemmebagt kringle. 

Præmier til 1. 2. 3. - og sidstepladsen i hver række. 

Kl 18 spisning 

Velkomstdrink 

Smukt pyntede borde med duge og blomsterdekorationer v. Jonna Lykke Sørensen 

 – buffet fra Gastorama Jyderup (meget lækkert) 

Kaffe, cognac og bailey samt hjemmebagte småkager. 

Tale om klubbens tilblivelse v. Ina Bro Jørgensen 

Sanghæfte med 3 sange ved kuverten. 

42 tilmeldte (pårørende velkommen) 

2 hjælpere i køkkenet 

Musik: Henning Hansens trio 

2 mand spillede under spisningen 

3 mand spillede til dans senere 

En rigtig dejlig fest med højt humør og stor danseglæde. 

Slut kl 23.30  

Pris for klubben Kr. 10.000 – hovedsageligt til musik og hjælp + velkomstdrik, cognac og bailey. 

Der var en lille egenbetaling 

 


