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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 17. september 2018.  
Tilstede var: Lisbeth Steninge, Lilli Hougaard, Inger Mortensen, Tina Høg Lind, Charlotte Stig og 
Solveig Kirkedal.  
  
Siden sidst: Vi talte lidt omkring vores høje varmeregning og besluttede sidste gang, at 
radiatorerne hele vinteren skal stå på 2. Mandag står Lisbeth for at sørge for dette, tirsdag Solveig 
og torsdag Charlotte.  
Vi aftalte, at et punkt på vores næste møde skal være, om der er mulighed for at samarbejde med 
ældresagen.  
Evaluering, Bridgens dag: Inger fortalte, at der ikke var mange nybegyndere på Bridgens dag, der 
var mødt 3 op, som fik undervisning. I det andet lokale var der en 4 bords turnering, alle hyggede 
sig. Den første onsdag til undervisning mødte der 15 op, så der er allerede godt gang i 
undervisningen, som Jørgen Leth Espensen tager sig af.  
Vi har problemer med at få spalteplads i avisen. Vores annoncer omkring undervisning er der 
ingen problemer med. Vi fastholder disse annoncer.  Hvis vi forsøger at skrive til avisen omkring 
bridge, bliver vi slet ikke taget alvorligt. Lilli vil skrive til redaktionen og undersøge, hvad grunden 
kan være.   
Måske skulle vi lave arrangementer for nye spillere evt. små turneringer f.eks. 3 gange i april 
måned, hvor alle kan komme og spille. Evt. lynbridge. Inger står for det.  
Efterårsarrangementer (undervisning, høstfest, skolebridge, middagsbridge): Høstfesten, der 
skulle være afholdt den 22. september, blev desværre aflyst, der var for få tilmeldte.  
Undervisningsdag søndag den 28. oktober. Inger vil undervise i et relevant emne. Der bliver en 
times undervisning, hvorefter der spilles kort.  
Der var skolebridge fredag den 14. september i klubben, hvor der var gymnasieelever og elever 
fra Viden Djurs. Der blev undervist fra kl. 9.30 til 13.00. Det var et rigtig godt forløb.  
Middagsbridge, som vi startede op her 1. september, har ikke været en succes. Der har ikke været 
tilmeldinger endnu. Vi aftalte at gøre opmærksom på middagsbridge på spilledagene. Hvis der ikke 
er tilmeldinger inden oktober vil middagsbridge blive lukket ned igen.   
Tirsdagsproblemer: Problemerne med at lave kaffe og oprydning om tirsdagen er løst foreløbig. 
Karen tager sig af det her i september måned. Karen forsøger selv at finde en ny til opgaven i 
oktober måned, ellers fortsætter hun selv. Problemet omkring rygning om tirsdagen er også løst. 
Der er nu ingen spillere, der ikke er klar ved bordene til tiden.  
Starttidspunktet for spilledage i det kommende år: Der blev på vores generalforsamling i maj 
måned rejst et ønske om at starte noget tidligere på spilleaftnerne. Bestyrelsen drøftede dette og 
fandt, at der både er for og imod dette ønske. De medlemmer, der skal tidligt op på arbejde, kan 
have glæde af at starte noget tidligere, men samtidig er der medlemmer, der arbejder sent og 
derfor ikke kan nå at starte tidligere. Ønsket blev derfor ikke vedtaget.  
Betaling for turneringsledere ved arrangementer: Dette spørgsmål har tidligere været diskuteret. 
Ved åbent hus arrangementer skal den turneringsansvarlige ikke betale for at spille. Dette er også 
gældende i forbindelse med forskellige arrangementer f.eks. høstfest, dog skal den 
turneringsansvarlige altid betale for mad.   
Eventuelt: Der var ikke så mange tilmeldte til åbent hus, som der plejer om sommeren. Vi talte 
om, at det måske var pga. varmen. Vi besluttede, at næste sommer vil der ikke være åbent hus 
arrangementer i juli måned.  
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Lisbeth mente, at vores varmeregning måske var så høj, fordi vores vinduer er rådne. Det er 
udlejer, der har problemet, da vinduerne skal vedligeholdes af udlejer. Lisbeth tager fat i udlejer 
omkring problemet.   
Charlotte sender fremover mails til medlemmerne fra sin private hot mail.  
Næste bestyrelsesmøde er den 14. januar 2019. kl. 17.30. Niels-Peter sørger for pizza og Inger 
sørger for frugt.  
Ref. Solveig  

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 28. maj 2018. 
Tilstede: Lisbeth Steninge, Lilli Hougaard, Inger Mortensen, Tina Høg Lind, Niels-Peter Meldgaard, 

Charlotte Stig og Solveig Kirkedal. 

Inger indleder med at rose bestyrelsen for det store arbejde alle har udført i den nu afsluttede 

sæson. Bestyrelsen takker med ros til formanden, der også har udført et stort stykke arbejde især 

med skolebridge. 

 

1. Siden sidst: Tina har helt styr på middagsbridge. Hun har lavet en folder vedr. emnet, som vil 

blive lagt forskellige steder i byen, hvor det kan være relevant. Middagsbridge starter som 

forsøgsordning om torsdagen fra september til juleferien. Tidspunktet er fra kl. 10 til ca. 14 om 

torsdagen, der er indlagt en pause, hvor man eventuelt kan spise en medbragt madpakke. 

Prisen er pr. gang 20 kr. for medlemmer og 30 kr. for ikke medlemmer. Der skal tilmeldes hver 

gang. Praktiske opgaver: Vi har stadigvæk et problem med oprydning tirsdag aften. Lilli vil 

prøve at kontakte et af medlemmerne for at få problemet løst. Inger vil tjekke køkkenet om 

torsdagen, inden hun går hjem. Bridgens dag søndag den 26. august: Lilli og Charlotte tager sig 

af det. Inger vil den dag undervise fremmødte, der måske ønsker at starte på vores 

undervisningshold til september. Alle er meget velkomne til at tage del i denne dag evt. som 

spillere eller hvad der lige er brug for. Turneringsledere ved åbent hus skal ikke betale de 40 kr. 

som sådan en spilleaften koster. Ved særlige arrangementer skal turneringslederen heller ikke 

betale for spillet. Vi tager punktet op ved næste bestyrelsesmøde. På generalforsamlingen den 

22. maj blev der stillet et forslag omkring vores starttidspunkt på spilleaftnerne, vi vil på næste 

bestyrelsesmøde drøfte dette punkt. Det kan dog ikke blive aktuelt før fra sæsonen, der starter 

i efteråret 2019. Der blev også talt om, at der er for meget larm på spilledagene, samt at der er 

problemer med at få rygerne til at overholde spilletiderne. Disse to punkter bliver også drøftet 

på næste bestyrelsesmøde.  

 

2. Konstituering af bestyrelsen:  

 

Formand: Inger Mortensen 

Næstformand: Niels-Peter Meldgaard 

Kasserer: Tina Høg 
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Sekretær: Charlotte Stig 

 

3. Sæsonplan: Lilli havde lavet forslag til en sæsonkalender, der så rigtig fin ud. Den blev 

godkendt med en enkelt rettelse omkring efterårsferien, hvor der er åbent hus om tirsdagen. 

Der er to undervisningsdage i løbet af næste sæson. Vi har et punkt til næste bestyrelsesmøde 

omkring emner og undervisere til disse dage. 

 

4. Eventuelt: Der var ikke noget specielt til dette punkt. Vi talte lidt omkring vores lokaler, der er 

jo problemer med plads til flere spillere om mandagen. Inger laver startbrev til sæsonstart og 

Charlotte sender det ud, som vi plejer. Vi vedtog, at radiatorerne skal stå på 2 hele vinteren. 

Det vil nok være en god ide, da vi har brugt meget varme i sidste sæson, så det er ikke tilladt at 

slukke for radiatorerne i lokalerne om vinteren. Turneringslederne står for varmen. Vi har 

problemer med tastaturerne på vores bridgemade, Lilli vil spørge Per Grøn, om han vil se på 

dem. Vi har høstfest lørdag den 22. september, så festudvalget skal inden sæsonstart mødes 

og arrangere festen. Festudvalget består af Karen Aarup, Alf Gregersen og Solveig Kirkedal. 

Solveig vil kontakte Karen og Alf.  

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 10. september 2018 kl. 17.30. Niels-Peter sørger for 

Pizzaer. 

 

Ref. Solveig 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 23. april 2018. 

Tilstede ved mødet: Inger Mortensen, Niels-Peter Meldgaard, Lilli Hougaard, Tina Høgh Lind, 

Charlotte Stig og Solveig Kirkedal. 

Siden sidst: Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

Evaluering af nytårskur og undervisningsdag: Nytårskur blev afholdt den 20. januar 2018. Der var 

stor tilslutning. Vi havde en dejlig og fornøjelig dag med spisning og efterfølgende kortspil. Der var 

fine præmier til vinderne. 

Undervisningsdag den 25. februar hvor emnet var BBO. Det blev desværre aflyst pga. for lidt 

tilmeldte. 

Vi vil fortsat holde to undervisningsdage i løbet af sæsonen, en om efteråret og en om foråret. Et 

emne kunne f.eks. være indmeldinger, hvor der vil være undervisning og derefter turnering. 

Middagsbridge: Vi vil lave en forsøgsordning med middagsbridge om torsdagen i tidsrummet fra 

kl. 10 til 14 fra 1. september og frem til juleferien. Tina vil stå for disse torsdage. Der er gratis 

kaffe, der bliver en pause, hvor man eventuelt kan spise sin medbragte madpakke. Prisen for at 
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spille om torsdagen vil pr. gang være 20 kr. for medlemmer og 30 kr. for ikke medlemmer. Der skal 

tilmeldes hver gang. 

Skolebridge: På Vestre Skole er der gennemført et langt forløb fra skolestart i august måned 2017 

og frem til 17. januar 2018. Introforløbet var flot arrangeret og det gav genklang rundt omkring. 

Selve skolebridge forløbet var et stort arbejde, lærerne var ikke nok engagerede, så der var både 

plus og minus omkring det. Hvis skolerne bad om et introforløb, kunne vi måske være 

interesserede, men muligheden kunne være 4 til 5 klassetrin, da det måske aldersmæssigt passer 

bedre. Flere lærer på skolen virkede meget interesseret og har fulgt vores undervisning om 

onsdagen. Vi vil søge om tilskud til skolebridge ved kommunen. Inger kontakter Kia. 

Onsdagsturnering for kursister: Kursisterne har fået tilbudt at spille turnering 4 onsdage her i april 

måned. Undervisningen sluttede med udgangen af marts måned, så der er lang tid til sæsonstart 

1. september, derfor dette tilbud. Lilli har taget sig af disse onsdage, som har været en stor succes. 

Der er spillet en 4 bords turnering og der har været ur på, så kursisterne har lært at spille på tid, 

det har fungeret rigtig godt. Lilli er klar til at gøre det igen næste forår. 

Praktiske opgaver – kaffe brygning – lysstofrør – og andet: Der er stadigvæk problemer med 

specielt oprydning tirsdag og torsdag aften. Lilli vil lave en plan og ringe ud til medlemmer for at 

høre, om de evt. kan tage en tørn i en lille periode, så der kommer mere orden på det. Niels-Peter 

skal sørge for at få skiftet lysstofrør i nr. 2 spillelokale og fjerne lysstofrørene på gangen.  

Lokaler- Der er mandagsproblemer: Der er ikke flere pladser på mandagsholdet. Der er mange, 

der gerne vil spille mandag eftermiddag. De der spiller mandag nu er garanteret en plads næste 

sæson, men der kræver, at man skriver sig på listen, ellers har vi en venteliste.  

Udvalg – kan man forvente, at man fortsætter fra året før: Elise har ønsket at komme ud af 

festudvalget. Solveig har spurgt Karen Aarup, hun vil gerne være med. Dvs. at der nu er 3 

medlemmer. Der skal vælges en ny formand, da Elise var formand før. 

Uddannelse – skal vi have nogen på kursus i bridgecentral, turneringsleder osv.: Den nye 

bridgecentral bliver færdig efter sommerferien. Skal der evt. sendes nogle på kursus? Niels-Peter 

vil spørge, om der kunne være interesse for kurset.  

Planlægge generalforsamling: Generalforsamlingen er den 22. maj kl. 19.  Formandens beretning 

er ok med få rettelser. Indkaldelse til generalforsamling sørger Charlotte for. Der skal vælges ny 

revisor, da Mogens Adamsen afgår ekstraordinært. Der skal også vælges en ny 

bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen mødes kl. 18.30 pga. regnskabet. 

Eventuelt: Vi holder igen i år Bridgens dag, det bliver den 26. august. Hvor alle er velkomne. Der vil 

være undervisning, kortspil, kaffe og hygge. 

Undervisning næste sæson: Jørgen Leth Espensen og Lilli vil igen i år sørge for annoncering osv.  
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Persondataloven: Lisbeth Steninge undersøger, om det får nogle konsekvenser for os og i givet 

fald hvilke.  

Hver tirsdag hele sommeren bliver der arrangeret åbent hus, hvor tilmelding finder sted senest kl. 

15 på spilledagen. Turneringerne sørger  Lilli, Tina, Alice og Niels-Peter for. Det koster 40 kr. pr. 

spilleaften. 

Nyt bestyrelsesmøde finder sted den 28. maj kl. 19. Hvor vi skal konstituere bestyrelsen og 

planlægge næste sæson. 

Ref. Solveig 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. december 2017  

Tilstede ved mødet: Inger Mortensen. Lilli Hougård, Niels-Peter Meldgård, Solveig Kirkedal 
og Jørgen Leth- Espensen.  

Siden sidst: Ved sidste møde talte vi om, at synliggøre os bl.a. ved hjælp af streamere på 
vinduerne. Lilli vil undersøge, om det kan lade sig gøre.  

Skolebridge på Vestre Skole, som har været i gang siden skolestart i august måned, 
slutter den 17. januar. Inger og Niels-Peter aftaler nærmere om, hvad der skal ske 
efterfølgende med skolebridge.  

Der har været indbrud i klubben, derfor har vi nu ingen kontanter liggende mere. Inger og 
Solveig sørger for at håndtere situationen.  

Undervisning: Vi talte meget om, at der skulle være nogle muligheder for 
undervisningsholdet, når de skal indsluses i bridgeklubben. Det er et stort spring for de ”ny 
uddannede”, da undervisningen slutter med udgangen af marts måned og de først har 
mulighed for at spille, når den nye sæson starter til september. Der er selvfølgelig 
mulighed for at spille til åbent hus hele sommeren. Vi blev enige om, at de skal have 
mulighed for at spille 4 onsdage (om aftenen) i april måned. Det er jo vigtigt, at de ikke 
mister interessen og fortsætter med at spille. Der vil blive gennemgang af spil, det bliver 
der sat tid af til. Der skal være tilmelding til de 4 onsdage. Lilli vil lave en ”spiseseddel”. 
Der bliver også mulighed for, at de kan spille med i klubben om torsdagen fra februar. Der 
er ingen pladser mandag eftermiddag og tirsdag aften. Det er også altid muligt at være 
”ugle” på spilledagene.  

Jørgen nævnte også, at Forbundet sender en liste ud om, hvor der er undervisning. Vi har 
jo flere gange haft elever fra Ebeltoft, men ingen i år, så måske er der etableret 
undervisning i Ebeltoft.  

Ansvars- og opgaveark: Vi gennemgik Tinas fint detaljerede ark omkring arbejdsopgaver 
og ansvar. Der var nogle få ændringer, som Lilli ville tage sig af. Hun sender det derefter til 
Tina.  
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Hvem gør hvad på spilledagene: (Specielt ansvar for kaffe og oprydning tirsdag og 
torsdag): Vi blev enige om at lave en rokade, der bliver lavet et skema, så man får 
ansvaret for oprydning og at starte opvaskemaskinen 2 gange hver. Lilli laver et skema til 
tirsdag aften og Bo introducerer spillerne om tirsdagen. Niels Peter laver skema og 
introducerer skemaet for spillerne torsdag aften.  

Arbejdsdag: Vi har nogle problemer med vores lysstofrør. Niels-Peter og Hans Jørgen vil 
finde ud af, at få det ordnet.  

Nytårskur og undervisningsdag: Der er Nytårskur den 20. januar. Festen starter kl. 12.30, 
hvor der vil blive serveret mad. Derefter er der turnering med præmier og kaffe undervejs. 
Tilmelding efter nytår. Der er undervisningsdag den 25. februar. Undervisningen vil bestå 
af et kursus i BBO. Kursisterne skal også have tilbudt at komme med. Niels-Peter og Lilli 
planlægger dagen.  

Eventuelt: Der er Bridgens dag den 26. august 2018. Vi har aftalt næste møde til den 23. 
april 2018 kl. 17.30. Niels-Peter sørger for pizzaer.  

Ref. Solveig 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 2. oktober 

Til stede: Inger Mortensen, Niels-Peter Meldgaard, Solveig Kirkedal og Lilli Hougaard 

1. Siden sidst  
2. Konstituering af bestyrelsen  
3. Evaluering af høstfest  
4. Fremtidsplaner   (Streamer, nøgleboks, udsmykning af lokaler mm)  
5. Undervisningshold onsdag  
6. Skolebridge  
7. Eventuelt 
8. Næste møde 
 
Ad 2: Konstituering af bestyrelsen.   

Solveig Kirkedal indtræder i bestyrelsen i stedet for Carsten Underbjerg. 

Formand Inger Mortensen 

Næstformand Niels-Peter Meldgaard 

Kasserer Tina Høg Lind 

Referent Solveig Kirkedal 

Lilli Hougaard 

Suppleant Charlotte Stig: sekretær 

 

Ad 3: Evaluering af høstfest  
Der var 20 tilmeldte til høstfesten. Det var en god dag med smørrebrød, livlig snak, og en 
spændende turnering. 
Alt i alt en succes. 
 
Ad 4: Fremtidsplaner (Streamer, nøgleboks, udsmykning af lokaler mm)  
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Streamer: Med henblik på at synliggøre os vil vi gerne have vores Bridge82 logo på 
vinduerne og på indgangsdøren. 
Lilli undersøger om man kan få streamers, der ikke efterfølgende er svære at få af igen. 
Det er et krav fra udlejer. 
Nøglebox: Der er efterhånden mange klubmedlemmer, der bidrager i de daglige gøremål i 
klubben. Det sætter krav til muligheden for at komme ind. 
Vi har undersøgt mulighederne for nøglebox, men det er forsikringsmæssigt en alt for stor 
og dyr mundfuld. I stedet bestiller vi nogle flere nøgler til uddeling. 
Udsmykning af lokaler: Foreløbig hænger Ketty Steffensens fine billeder og pryder. Vi 
kigger på det efter behov. Der er et stort ønske om at indrette det inderste rum som et 
decideret undervisningslokale med f.eks oversigtsplakater over de vigtigste elementer i 
grundsystemet.   
 
Ad 5: Undervisningshold onsdag  
Vores undervisningstilbud til nye kursister er et vigtigt ben i forhold til udvikling af 
Bridge82. Det er vigtigt at der til stadighed tilkommer nye medlemmer. I år har vi haft fokus 
på skolebridge og det har f.eks affødt at to lærere samt en ægtefælle fra Vestre skole er 
startet på bridgekursus. Vi ser muligheder i skolebridge, hvor der nu er skabt en åbning.  
Det kan være svært som kursist at komme fra undervisningsholdet og til deltagelse i 
turneringer. Udfordringerne er dels tidspres og dels usikkerhed i forhold til grundsystemet 
og meldinger. Vi arbejder på en mildere form for indslusning decideret målrettet vores nye 
spillere. Der kunne etableres fortsatte onsdag aftener efter kursusafslutning der specifikt 
repeterer grundsystem og regler. Niels-Peter er ansvarlig for at der kommer en plan. 
Desuden går Niels-Peter og Lilli i tænkeboks i forhold til at oprette en undervisningsdag 
hvor vi introducerer BBO, hvor vi kan spille turnering. Desuden vil vi introducere de gode 
muligheder der er for at træne spilføring på BBO, idet der er gode og gratis øvespil. 
BRIDGEMASTER på BBO kommer altid med anvisning på den bedste løsning i forhold til 
spilføring, hvis man ønsker det.  
 
Ad 6: Skolebridge  
Inger er ansvarlig for undervisningen i skolebridge. Pt kører der et valghold på Vestre 
skole indtil 17. januar. Der er gode og solide hjælpere fra Bridge82, der stiller op hver 
onsdag. Vi arbejder viere med fremtidsperspektiverne i den kommende sæson (Inger og 
Niels-Peter) 
Inger /NP  vil søge om tilskud til de materialer som klubben har bidraget med i det forløbne 
skoleår. Desuden undersøger Inger mulighederne for penge fra skolen i den evt 
kommende sæson. Inger køber materialer via skolebridge hvilket giver en klækkelig rabat. 
 
Ad 7: Eventuelt 
Tina har revideret vores ansvars- og opgaveark til gennemsyn. Vi nåede det ikke og tager 
det op på næste møde. 
Ad 8: Næste møde 11. december kl 19-21.30 hos Niels-Peter 
Ref Lilli Hougaard 

 

Referat af bestyrelsesmøde 22/5 2017 

Til stede: Alle 
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Siden sidst 

• Bridgeturen bliver pga manglende tilslutning desværre ikke gennemført. 

• Ingers gennemgang af spillede spil om mandagen var succes. Vi skal se på en udbredelse af 

ordningen. 

• Klage over kommunens afslag på økonomisk støtte har båret frugt. HURRA!!! 

• 2 X skolebridge på Vestre skole gennemført. Svært at få armene ned, der tilbydes bridgevalgfag i 

næste skoleår, hvilket kræver hjælpere fra B 82. (Mange har allerede meldt sig.) 

• Vi har besluttet at afslutte samarbejdet med Ketty Steffensen efter den aftalte periode, og vil 

fremover satse på, at give forskellige kunstnere mulighed for at præsentere deres kunst i klubben. 

Generalforsamling 

• God generalforsamling. Vores vedtægter skal justeres på to punkter. Bestyrelsen fremsætter 

forslag til næste år: (1. der skal vælges både dirigent og referent; 2. generalforsamlingen SKAL 

afholdes i maj.) 

Plan for fordeling af resurser 

• Vi er enige om, at tage en overordnet debat om vores fremtidsplaner og derudfra prioritere og lave 

budget, punktet tages op på næste møde. Emner der blev nævnt: Uddannelse, skolebridge, 

forskønnelse af vores lokaler, nye stole, ny kortblande/give-maskine (”bridge+more”) 

• Kurser i den nye bridgecentral på vej, vi deltager derfor ikke i årets kurser på Bridgefestivallen. 

Klubben betaler deltagergebyr. 

• Inger beder Per Grøn reparere vores defekte stole.  

Skolebridge 

• Hjælperliste bliver lagt på hjemmesiden. 

• Vi afventer besked fra Vestre Skole om valgfag Bridge bliver oprettet næste skoleår. Hvis der ikke 

bliver et hold, skal vi forsøge at afholde ”bridgecafe” for at holde gryden i kog blandt de elever, som 

var til skolebridge. 

Åbent Hus 27/8 

• Inger står for selve dagen. 

• Solveig sørger for annoncering/omtale i avisen. 

• Solveig, Lilli og Inger planlægger og uddelegerer opgaver. 

 

Planlægning af næste sæson 

• Undervisning 29/10 2017 kl. 13.00, og 25/2 2018 kl. 13.00 

• Høstfest/turnering 23/9 2017 

• Juleafslutning afholdes på de enkelte dage den første uge i december 

• Nytårskur 20/1 2018 

• Generalforsamling 22/5 2018 
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Evt 

• Vi tilbyder som forsøg ”middagsbridge” torsdage i september fra 10.00 – 14.00, for at give 

dagtimespillere mulighed for en alternativ spilledag, eller for at kunne spille flere gange om ugen. 

Der indlægges pause til at spise medbragt mad. Tages op igen på næste møde. 

• Præmier til Åbent Hus: Der er fremover kun placeringspræmie til førstepladsen, uanset 

deltagerantal. Desuden præmieres største forbedring af handicap ved op til 8 deltagende par. (2 

præmier ved op til 12, og 3 præmier ved op til 16 deltagende par o.s.v.) 

Næste møde 

2/10 17.30. Følgende punkter er på plakaten: Konstituering, middagsbridge, økonomi. Niels-Peter sørger 

for forplejning. 

Ref Carsten 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 
Referat fra bestyrelsesmøde 3/4 2017 

 
Tilstede: alle 
 

Siden sidst:  
Weekendbridge-turen til november kræver mindst 16 deltagere. Der bliver gjort  
opmærksom på initiativet på spilleaftener i april. 
Inger fortsætter med at gennemgå spillede spil. Forhåbentlig med flere deltagere 
efterhånden. 
Det overvejes at lave en Bridge82 turnering på BBO. 
Charlotte sørger for at sende klage over kommunens afslag på tilskud til uddannelse. 
 

Generalforsamling: 
Inger beder Niels Poulsen være dirigent. 
Carsten beder Bo Hansen genopstille som revisorsuppleant. 
Charlotte laver indkaldelse, som ophænges og mailes til medlemmerne. 
 

Skolebridge: 
Niels-Peter har kontakten til Vestre Skole. 6.kl deltager 3½ time d. 10/5. Morten Bilde 
kontaktes. 
Inger og N.P. arbejder videre og finder hjælpere til 10/5 
 

Åbne huse: 
Turneringsansvarlige (Bytter eller udskifter selv efter behov):  

Der spilles fra 2/5 – 29/8 

Maj: Tina 

Juni: Niels-Peder 
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Juli/august: Lilli, Alice Tukjær 

Kunst i klublokalerne: 

Lilli laver aftale med Ketty Steffensen om løbende udskiftning af malerier, og hører 

hvilken aftale, vi kan få. 

Evt: 

• Generalforsamling i Distrikt Østjylland 2/5. Lilli, Inger og Carsten deltager. 

• Dødsfald blandt B82medlemmer bliver nævnt på afdødes normale 

spilledag/aften. 

• Mandag eftermiddag er meget populær. Vi vil overveje evt 2 eftermiddage 

fremover. 

• Fælles Norddjurs foreningsmøde 23/5. Alle er indbudt til at præsentere 

idéer/tiltag for den kommende sæson. 

• Solveig indkøber håndsprit dispensere til fri afbenyttelse i forbindelse med 

kortspil. 

• Næste bestyrelsesmøde 22/5. Dagsorden: konstituering, planlægning. 

• Carsten bager til Generalforsamling (så er I advaret ☺) 

Referent: Carsten 

Referat af bestyrelsesmøde 30/1 2017  

Alle bestyrelsesmedlemmer er mødt.    

Bemærkninger til referat fra sidst:  

• Charlotte sørger for nye hjælpeark til spillere med handicap 48+.  

• Jørgen opfordres til at gøre kursisterne opmærksom på hjælpearkene.  

Spørgeskema:  

• Der mangler nye kortblandere. Lilli finder det nødvendige antal blandt de, som har udtrykt 

ønske om at hjælpe.  

Sociale arrangementer: 

• Årets nytårskur var en succes, som bliver gentaget til januar 2018.  

• Der er basis for 2 årlige sociale arrangementer.  

• Desuden er der mulighed for alle medlemmer at deltage i Bridgefestival, som også giver en 

masse socialt samvær med andre Bridge 82´ere på campingpladsen. Lilli gør ekstra 

opmærksom på dette på hjemmesiden.  
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• Tina laver konkret tilbud om hotelophold med bridgespil til afholdelse i starten af november. 

Foreløbig tilmeldingsfrist 30/4. Turen er kun for medlemmer af Bridge 82, men er ikke et 

egentligt klubarrangement.  

• Hvis nogle ønsker at deltage i eksterne turneringer, må de interesserede selv organisere det.  

Ro i spillelokalet 

• For at give mere ro på spilleaftener skal vi alle være særligt opmærksomme på, om der 

spilles ved et eller flere borde, inden ”hyggen slippes løs”. Husk også at respektere tiden.  

Tænketank:  

• Der foreligger særskilt opsummering af tænketankens ideer. Spørg evt Lilli.  

• Solveig vil forsøge at få spalteplads i lokalavisen en gang hver måned.   

• Lilli og Jørgen sørger for kontakt til Ebeltoft Bridgeklub vedr. undervisningshold.  

• Inger står for opfølgning på spillede spil 2 gange i marts, for alle interesserede 

mandagsspillere. Kan senere udvides til andre spilledage.  

• Klubmedlemmer opfordres til at blive venner med andre B 82´ere på BBO, da man så nemt 

kan komme til at spille sammen. (Se på hjemmesiden under BBO, hvilket navn andre 

medlemmer er registreret under.)  

Skolebridge:  

• Vi ønsker stadig at få etableret skolebridge i lokalområdet. Vestre Skole har aktivitetsdag 

21/6 for lokale foreninger og sportsklubber. Niels Peter holder kontakt med skolen for at få 

mere info.  

Nytårskur:  

• Super arrangement med rigelig og god mad. Dagen giver dog underskud -der kan skrues ned 

for mængden af mad.   

Undervisning:  

• Jørgen tilbyder interesserede at spille – gerne om torsdagen.  

Kommunalt støtte:  

• Der er mulighed for at søge diverse tilskud to gange årligt. Forårsdeadline når vi ikke, men 

vi skal være klar med ansøgning inden 1/9.  

Kage/chokoladeordning:  

• Der er nu også salg af forskellige chokoladebarer. Har nogen lyst til at bage kage til at sælge 

på spilleaftener, vil det blive taget imod med tak og dækning af udgifter. MUMS.  

Evt.  
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• Lilli sørger for at få repareret vores overheadprojektor.  

• Lilli sørger for bårebuket til vores tidligere formand, Knud Hansen.  

• Lilli sørger for tilmeldingssedler til næste sæson.  

Næste bestyrelsesmøde 3. april 17.30. Niels Peter sørger for mad.  

Referat Carsten  

Referat af bestyrelsesmøde d.  03.10.2016. 

Til stede: Inger Mortensen, Lilli Hougaard,Tina Høg Lind, Niels Peter 

Meldgaard, Solveig Nielsenog Charlotte Stig 

1. Siden sidst: Oplæsning af referat fra sidst. Alle spille kort er udskiftet. 

Etablering af udvalg pågår. 

2. Evaluering af 28. august –Bridgens dag: Arrangementet var en succes, 

godt fremmøde og fint materialer fra Dansk Bridgeforbund.  

3. Undervisning 09.10: 14 tilmeldte, arrangementet er påskinner. 

4. Spørgeskema: Spørgeskema er godkendt. Ingen lodtrækning om vin 

for deltagelse. 

5. Skolebridge: Mange forskellige input, ingen konkrete beslutninger. Vi 

arbejder og tænker videre. 

6. Tænketank: Gennemgang af side 1 fra tænketanken, Lilli har noteret 

beslutninger vedr. tænketank.. 

7. Hjælp til begyndere: Alle spillere i klubben med handikap over 48, må 

medbringe 1 stk. A4 med hjælpe notater til meldinger osv. Charlotte 

sørger desuden for at der ligger standard hjælpe sedler tilgængelige i 

klubben( samme som udleveres til nye kursister efter endt kursus)efter 

uge 42. 

8. Eventuelt: Vi har fået tilsendt 6 flasker vin fra dansk bridgeforbund, 

som tak for deltagelsen i bridgens dag. Vi gemmer dem til nytårskuren. 
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9. Næste møde: Mandag d. 30.01.2017 kl 18.30 

Referat af bestyrelsesmøde 25/8 2016 

Tilstede: Charlotte, Lilli, Tina, Inger, Niels Peter og Carsten 

Bridgens dag: Svært at vide, hvor stor respons vi får, men flere har hørt positivt, så 

vi håber på mange gæster til åbent hus. Der er sat navne på nogle opgaver på og til 

dagen: Velkomst (Lilli og Jørn), Spil og introduktion til bridge, samt fælles velkomst 

(Inger), Kaffe/the brygning (Solveig), kagebagning (Carsten), skaffe projektor (Niels 

Peter), kortspillere (Alice T., Hans Jørgen, Bo H., Charlotte, Carsten + evt andre 

medlemmer, der kommer forbi). 

Skolebridge: Inger og Niels Peter laver udvalg evt. med Bo H. 

Evt.: Lilli foreslår indkøb af nye kort, alle skal udskiftes på én gang, så det drejer sig 

om 120 sæt. Lilli bestiller. 

Tænketank spørgeskema med mulige aktiviteter. Tina laver forslag til næste møde. 

Evt. forslag sendes til Tina senest 12/9. 

Næste møde: 13/10 18.30 Flg. punkter skal på dagsorden: evaluering af bridgens 

dag, spørgeskema, tænketank 

Ref Carsten 

 

Bestyrelsesmøde 18/4 2016 

Siden sidst / gennemgang af ref: 

Anskaffelse af projektor. Inger følger op igen. 

Spam. Lilli følger op igen. 

Bridge med Søndag. Godt arrangement. Se senere punkt. 

Bridgens dag. Se materiale om bla kursus/eventdage via link på vores hjemmeside. 

Pressedækning. Carsten skriver artikel om undervisningshold. 
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Skolebridge. Inger har haft kontakt med både interesseret lærer fra Vestre Skole og 

Morten Bilde. Der har ikke været umiddelbar opfølgning fra deres side, så projektet 

hviler pt. 

Regnskabsafslutning. Husk at aflevere evt bilag inden 1/5, så Tina kan afslutte 

årsregnskabet. 

Sølvturnering / Prins Henriks gran prix. 

God dag: 8 borde, med både egne og gæstespillere. Veltilrettelagt, velafviklet, gode 

sponsorer og god sponsorpleje med stor synlighed. God og rigelig mad. Stor ros til 

Niels Peter for kompetent og venlig turneringsledelse.   

Generalforsamling 17/5 

Bestyrelsens beretning gennemgået og tilrettet. 

Inger beder Niels Poulsen være dirigent igen i år. 

Valg: Carsten og Tina er på valg, og er begge villige til at modtage valg. Hans Carl 

ønsker ekstraordinært at udtræde af bestyrelsen ved generalforsamlingen. 

Bestyrelsen foreslår Niels Peter som kandidat. Inger spørger Niels Peter. 

Elise ønsker ikke at modtage valg som suppleant. Bestyrelsen foreslår Solveig 

Kirkedal. Inger spørger. 

Birthe van den Bos er på valg som revisor. Tina spørger. 

Dorte Friis ønsker ikke at modtage valg som revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår 

Solvejg Nielsen. Lilli spørger. 

Regnskab revideres 12/5. Godkendes og underskrives af revisorer og bestyrelse. 

Lilli sørger for aftenens bridgeturnering. 

Der afholdes kort konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamling.  

Næste ordinære møde  

24/5 17.30 

Punkter: Bridgens dag, aktivitetskalender 2016/17. 
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Bestyrelsesmøde d. 29. februar 2016 

Til stede: Inger Mortensen, Tina Høg Lind, Charlotte Stig, Elise Fredhave, Hans Carl 

Mathiessen-Juhl og Lilli Hougaard. Afbud fra Carsten Underbjerg. 

Ref fra sidst godkendt med følgende rettelser: 

• Vi bør tage vores systemkort med hver gang, vi begynder med os selv i 

bestyrelsen. 

• Projektor, Niels Peter undersøger priser....Inger følger op. 

• Lilli henvender sig til Surftown ang de mange spammail. 

• Solveig deltager gerne i klubudvalget 

Substitutter: 

• Som regel går det op på turneringsdagene. Princippet om, at vi selv skal finde 

substitut står stadig ved magt til de enkelte spilledage. 

• Kommer man ud for at man i en sæson mangler en makker, vil bestyrelsen være 

behjælpelig med at finde en makker. Man kan ikke selv finde en substitut, der ikke 

er betalende. 

Bridge med Søndag d. 10.april kl. 10-17 

• Arrangementet overgår til Klubudvalget, der tager sig af hele arrangementet/også 

evt sponsorater 

• Lilli skriver invitation til Rosenholm og Ebeltoft 

• Lilli udprinter artiklen i ugebladet Søndag i flere eksemplarer til evt sponsorater 

• Lilli laver en tilmeldingsliste til klubben 

• Sidste tilmelding d. 31. marts 

• 300 kroner er inklusiv mad og kaffe. 

• Charlotte tilbyder hjælp før arrangementet på dagen. 

• 2.maj udtrækkes præmier blandt alle deltagere i Bridge med søndag. 

Medlemsprojekt d. 28. august/ Bridgens dag 

• Der er tre kurser, der peger frem imod Bridgens Dag: Inger vil finde evt deltagere til 

de tre kurser. 

• Pressemedarbejder i klubben? Inger rykker i trådene 

• Skolebridge: Inger vil kontakte Trine Binderkrantz vedr at sende materialer ud til 

skolelederne, for at tænde op for interessen til at starte bridge som valgfag i 

skolerne. Planen er at kunne sende lærerne på bridgekursus, så de selv kan stå for 

faget i skolerne. 
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• Bridgelæreruddannelsen i foråret:  Vi har 4 medlemmer fra Bridge82, der deltager. 

Inger og Tina søger om refusion til kurset. 

Stort og småt 

• Hans Carl står for at gruse/salte ved frost og sne 

• Vi fastholder priser på øl og vand. Bestyrelsens lager af vand og øl er stadig i 

skabet. 

• Den førstindkøbte støvsuger indgår som sponsorpræmie til Bridge med søndag 

• Den daglige drift kører upåklageligt. Der er mange hjælpende hænder. 

Tænketank 

• Tænketankens arbejdspapir fremlægges  i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger at finde 

en arbejdsdag til at gennemgå de visionære tanker. Den nye bestyrelse i maj 

fastlægger en dato i efteråret. 

Eventuelt 

• Distrikt Østjylland afholder generalforsamling d. 3 maj. Bestyrelsen deltager ikke. 

Man kan som menig medlem deltage. Gratis aftensmad. 

• Alt regnskab skal være færdig inden d. 1. maj af hensyn til kassereren.  

• Den kommende bestyrelse bør overveje om der er basis for både julefest og 

afslutningsfest.  

Næste bestyrelsesmøde 

• mandag d. 18/4 kl 19.00 

Ref Lilli  

Bestyrelsesmøde 16/9 2015 

Tilstede: Tina, Inger, Erik, Lilli, Elise, Charlotte og Carsten. 

1) Siden sidst / opfølgning på sidste referat. 

Stor ros til Hans, der har styret køb/salg af øl og vand med kæmpe ansvarlighed 

og billige indkøb. 

Konsulenten har deltaget i ét åbent hus, og præsenteret sig selv. 

Skolebridge: der er 2 forskellige initiativer. Forbundets og Morten Bildes private. 

Systemkort. Der lægges tomme kort frem på spilleaftner, alle opfordres kraftigt til 

at udfylde og medbringe deres systemkort. 

Projektor. Niels Peter undersøger priser, og vi tager punktet op igen næste gang. 

 

2) Nøgler. Klubben har 8 nøgler til lokalerne. Charlotte laver nøglesystem, så det 

tydeligt fremgår, hvem der er ansvarlig for hvilke nøgler. 
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Kaffebrygning. Der er fundet frivillige til mandag og tirsdag. Inger beder Kirsten og 

Frede om at tage vagten om torsdagen. Kaffebryggere er også ansvarlige for 

oprydning. Kaffebryggerne finder selv nye folk, når de synes det er på tide (helst lidt 

før). 

Rengøring. Rengøring er på plads. 2 timer hver anden uge. 

Vask. Tina vasker klude og viskestykker efter behov. 

Indkøb. Mangler noteres på whiteboard i rummet bag køkkenet. Elise indkøber. Fx 

vasketabs/opv middel 

Læsning af klubmails. Inger er ansvarlig efter Erik har forladt klubben. 

 

3) Økonomi. Det går fint med at få optalt og deponeret omsætning fra salg. 

 

4) Nyt bestyrelsesmedlem. Erik Simonsen fratræder i bestyrelsen, idet han er flyttet 

til Nyborg. Bestyrelsen gør brug af paragraf 5, og Lilli spørger Hans Carl Mathiesen-

Juhl, om han vil indtræde på den ledige plads. 

 

5) Pressekontaktperson. Vi har brug for en fast person til at stå for kontakt til 

lokalpressen. Elise prøver at få fotojournalist ud til åbningsfest/turnering. Lilli kan 

kontaktes, hvis man har idéer til avisstof fremover. 

 

6) Nye medlemmer / skolebridge. Inger kontakter Morten Bilde, for at få inspiration til 

videre arbejde. Skal vi arbejde med lynbridge som appetitvækker? Punkt på næste 

møde. 

 

7) Indvielsesfest. Alt er på skinner, der er 28 tilmeldte. 

 

8) Dækning af udgifter. Klubben dækker udgifter til kørsel til kurser.  

Turneringsansvarlige ved åbent hus og særlige arrangementer skal ikke betale for 

at deltage. 

Klubbens underviser (Jørgen Leth-Espensen) fritages helt for kontingentbetaling. 

 

9) Kulturnat. Afholdes 9/10 kl 19 – 22. Lilli indkøber ”guf” og laver kaffe. 

Hans Jørgen og Inger leverer juletræ til opstilling på torvet, med reklameskilte / 

spillekort som reklame for vores arrangement. Carsten skaffer ”reklamesandwich” til 

opstilling på fortovet foran klubben. Der spilles og flere medlemmer er meget 

velkomne til at deltage.  

 

 

10) Evt.  

Der er undervisning d. 1/11. Inger beder Niels Peter undervise. Forslag til emne 

modtages. Klubudvalget ønsker et medlem mere. Solveig spørges.  

Der skal etableres tavlelys i det bagerste lokale. Lilli beder Per Grøn om at stå for 

det. Charlotte taler med Jens Degn om mulighed for at anskaffe stort whiteboard til 

undervisningsbrug via Papirgården. 
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Næste møde 29/2 2016. 

 

Referat Carsten 

Referat af bestyrelsesmøde i Bridge 82.   8/6 2015 

Tilstede: Erik, Tina, Inger, Lilli, Carsten. 

Konstituering: 

Formand: Inger 

Næstformand: Lilli 

Kasserer: Tina 

Teknisk support: Erik 

Referent: Carsten 

Udsendelse af diverse: Charlotte 

Arrangementer: 

Julearrangement foreslås afholdt på de ordinære spilleaftener: 1.+3.+7./12. 

Arrangementsudvalg står for indhold. 

Indvielse afholdes for egne klubspillere 19/9. Inger og Lilli fintænker og uddelegerer over 

en kop kaffe. 

Bridgens dag afholdes landsdækkende 23/8? Lilli tjekker dato og er tovholder for evt 

deltagelse fra Bridge 82´s side. 

Flytning af de sidste ting 25/6. Alle mødes på Havlund. Inger samler crew. Tina sørger for 

frokost. 

 

Praktiske ting i de nye lokaler: 

Øl/vand salg. Inger har aftalt med Hans Peter Mors, at han fra starten er behjælpelig med 

at  indkøbe. 

Te/kaffe salg: Tina står for indkøb. 

Rengøring: Det koster ca. 340kr/time med rengøringsfirma. Vi vil prøve, at finde 

medlemmer, der vil påtage sig opgaven på skift. Erik indkøber robotstøvsuger. 
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Kaffebrygning: opgaven uddelegeres til 2 medlemmer pr. spilleaften. 

Tina mailer til alle for at skaffe frivillige til rengøring, optælling af kassen efter hver 

spillegang, kagebagning   og kaffebrygning. 

Priser: kaffe/te er fortsat inkluderet i medlemsskabet. Øl 15kr, vand 10kr. 

 

Nyt fra distriktsgeneralforsamling: 

Klubkonsulent, Hans Jørgen, fra Egå Bridgeklub vil gerne besøge os og deltage i åbent 

hus. Mulig kontakt til sin og andre klubber. 

Morten Bilde arbejder på at få skolebridge etableret på landets folkeskoler. 

Distrikt Østjylland har facebookgruppe: ”Distrikt Østjylland”. 

 

Evt: 

Substitutlisterne ønskes bevaret, Inger vil i sit velkomstbrev forud for den nye sæson 

kraftigt appellere til at alle, der har mulighed for at være sub, skriver sig på.  

Man er naturligvis IKKE forpligtet, det er altid OK, at sige nej. Alle spillere er forpligtet til 

selv at skaffe afløser, enten fra sub-listen, medlemslisten eller evt fra eget netværk! 

Systemkort bør altid medbringes i udfyldt tilstand. Turneringsudvalget bedes fintænke en 

metode til at hjælpe alle med at få udfyldt kort. Evt. 30 min før spilstart i begyndelsen af 

sæsonen. 

Projektor til brug ved undervisning mv. efterspørges. Erik undersøger priser mv. 

Kommunalt tilskud til kursusdeltagelse er ansøgt, men kommunen har ikke svaret. 

Kommunen er generelt MEGET tunge at danse med, siger Inger ;). 

 Punkter til næste møde: Oprettelse af presseudvalg, økonomi, indvielse. 

Næste møde 16/9. 

Ref: Carsten Underbjerg 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. april 2015. 
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Til stede var: Inger Mortensen, Elise Fredhave, Tina Høg Lind, 

Charlotte Stig og Lilli Hougaard. Afbud fra Poul Erik Aarup 

Pedersen og Erik Simonsen. 

• Siden sidst:  

Inger gennemgik referatet fra sidst.  

Beslutning vedtaget, at der for eftertiden ved vores 

turneringer retter ordet ”vinpræmier” til blot at være 

præmier. Dette på baggrund af at der er medlemmer, der 

har ytret ønske om andet end vinpræmier, f.eks Cola 

præmier. 

Beslutning vedtaget, at der ved kommende arrangementer 

fremgår navnet på den ansvarlige for arrangementet.  

Reminder om at tage punktet: Systemkort” op i næste 

sæson. 

 

• Generalforsamling: 

Bestyrelsens Beretning skal godkendes ved læsning. Lilli 

sender den rettede udgave ud til alle, og modtager 

tilbagemeldinger. Lilli sender afslutningsvis den godkendte 

beretning til Inger.  

 

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, og vi er enige om at 

nogle flere mænd vil være en god idé: 

Hans Ole Malfeld opstiller gerne til bestyrelsen. 
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Inger spørger Bo Larsen om han vil opstille, Lilli spørger 

Carsten Underbjerg om han vil opstille. 

 

Birte Van den Bos opstiller gerne som revisor. 

Mogens Adamsen opstiller gerne som revisor. 

Charlotte Stig opstiller gerne som revisorsuppleant. 

 

Niels Poulsen vil gerne være dirigent til generalforsamlingen. 

Charlotte udsender indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Charlotte retter brevhovedet i samarbejde med Tina. 

Charlotte sørger for papirkopier, til de medlemmer, der ikke 

har en mailadresse. Der lægges kopier som ekstra i klubben. 

 

Inger bestiller kaffe og brød til 40 styk på Havlund. 

 

Tina står for turneringen til generalforsamlingen. 

 

• Nye lokaler:  

Inger undersøger om der kan hentes møbler og sager hos 

Holger d. 29/4. Inger samler tropper. 

 

Inger og Lilli tilrettelægger indflytningen i de nye lokaler, 

etablerer arbejdshold og udarbejder arbejdsplaner. 

Tina står som ansvarlig for køkkeninventaret og 

depotpladserne til bridgemateriel ol. 
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Lilli spørger Erik, om han vil være med til at etablere netværk 

til vores pc og bridgecentral. 

 

Lilli undersøger om evt kunstnere har lyst til at dekorere 

vores vægge med deres billeder. Det giver dem en gratis 

udstilling og vi får fine vægdekorationer. 

 

Inger og Lilli indkøber stof til gardiner i Jysk. Der etableres 

syhold, Inger er primus motor.  

 

Der er blevet uddelt nøgler til: Inger, Elise og Lilli. Vi har 

underskrevet en erklæring om at have modtaget nøgle.  

Desuden skal Niels-Peter og Erik have en nøgle, det sørger 

Inger for, samt sørger også for at få indhentet deres 

underskrifter og afleverer til Tina. 

 

Alle der har modtaget en nøgle er personligt ansvarlig for 

nøglen. Bliver den lånt ud til et andet medlem, skrives det i 

nøglehæftet, der ligger i klubben. 

 

Følgende er emner til kommende 

arbejdsudvalgsmøder/bestyrelsesmøder 

Forslag til rengøring af lokaler blev kort drøftet:  

Kontakte Aktiv Rengøring, der sender en regning efter endt 

arbejde.  

Der kunne  evt etableres rengøringshold. 
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At lønne en rengøringsperson er udelukket, da det 

indebærer for stor arbejdsbyrde for kassereren. 

 

Der blev nævnt at der skal arrangeres kaffehold, og Tina 

foreslår et kagehold, der kan sælge kage. 

 

Indkøb af støvsuger.  

 

• Næste møde til konstituering af den nye bestyrelse er 

mandag d. 8. juni kl 19.00 Østergade 25. 

 

Referat: Lilli Hougaard 

 

 
Referat af bestyrelsesmøde d. 24.09.2014. 
Til stede: Inger Mortensen, Lilli Hougaard, Tina Høg Lind, Erik Simonsen og 
Charlotte Stig 
 
1. Siden sidst : 
Oplæsning af referat fra sidst. 
Inger roser for veludført arbejde i ferien 
Tina undersøger om hun har liste over de opbevarede genstande hos Holger. 
Lilli oplyser at vi ikke kan leve op til den med Havlund aftalte belysning, men 
Bob har indgået kompromis og 
alle er nu tilfredse. 
Nedgang i medlemmer til 98 vi har tidligere haft 108, incl. 
undervisningsholdet, heraf 10 passive. 
 
2. Undervisning: 
P.g.a af manglende tilmelding er der ikke etableret undervisningshold i år. 
Inger og Lilli undersøger  
mulighederne for forøget markedsføring. 
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Der har været efterspørgsel efter undervisning på forskellige niveauer. 
Inger, Lilli og Erik undersøger muligheden for at lave basisundervisning til 
nybegynderne, øvrige skal  
også have tilbuddet. Måske kan kulturhuset som muligvis er gratis anvendes 
til undervisning.  
 
3. Tænketank: 
3 medlemmer Tina, Lilli og Inger har tilmeldt sig, desuden er Erik med pr. 
mail. Lilli arrangerer møder 
og aftaler med de øvrige. 
 
4. Spillesøndag: 
Evt. ændring af præmier så der ikke kun er vin. Der er forslag fra 
medlemmerne om evt. pengepræmier, cola, 
bridgebøger, o.l. Vi overvejer til næste spillesøndag.  
 
5. BBO Søndag: 
Søndag d. 02.11.14, Niels Peter, Lilli og Tina står for denne. Niels Peter kan 
skaffe pc'er til dem der har behov.  
Der undervises i brugen af BBO, medlemmerne lærer at oprette en profil, at 
finde Bridge82-klubvenner på  
BBO, at skrive i chatfeltet, at sætte sig ved et virtuelt bord sammen med en 
makker. Lilli tilbyder at lave  
papirmanual, som medlemmerne kan få med hjem. Der afsluttes med en 
forrygende BBO-turnering imellem de  
fremmødte. Forslag om opfølgende BBO-turnering eks. hver onsdag. BBO 
udvalget tager spørgsmålet op.  
Udvalget undersøger om der kan logges mange enheder på på Havlund. 
 
6. Systemkort. 
Bestyrelsen er tilhænger af systemkort. Forslag om at begynde med at 
indføre det på torsdagsholdet. evt.  
tilbud om hjælp ½ time før spilleaften. Lilli sætter dette i gang. 
 
7. Oversidder torsdag. 
Vi fortsætter som hidtil. 
 
8. Beskeder. 
Vi har modtaget klubnyt samt bogliste fra Bridge forbundet. 
 
9. Eventuelt: 
Klubbens mail læses af Erik ca. 1 gang om ugen, vi får ikke altid givet rettidigt 
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svar, medlemmerne informeres  
om at det er mere sikkert at ringe til turneringsleder eller formand. 
Efter alle mod alle turnering, går vi nu over til a og b rækker, med op- og 
nedrykning 1 gang om 
måneden. Der er flere bud på at starte med andre 
turneringer. Erik viderebringer til spillerudvalget.  
 
10. Næste møde  
Mandag d. 20. april 2015 kl. 18.00 på Havlund, Inger bestiller smørrebrød. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
 

Referat af bestyrelsesmøde  d.  03.06.2014. 

 

Til stede: Inger Mortensen, Lilli Hougaard, Poul Erik Aarup Pedersen, Tina Høg Lind, 

Erik Simonsen og Charlotte Stig 

 

- Konstituering af bestyrelse. 
 

Formand:  Inger Mortensen 

Kasser:   Tina Høg Lind 

Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Aarup Pedersen 

Bestyrelsesmedlem: Lilli Hougaard 

Bestyrelsesmedlem: Erik Simonsen 

Substitut:  Elise Fredhave 

Substitut:  Charlotte Stig 
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- Tænketank: Der etableres en tænketanken som skal fungere i tre trin. 1.ideer, 
visioner osv 2. afklaring af hvilke tiltag vi ønsker at iværksætte 3. Udførelse 
tiltag/affyringsrampe. 

- Der kan udsendes en mail med spørgeskema til medlemmerne om ønsker for 
fremtiden. Lilli laver udkast til mail, som udsendes med sæson startbrevet. 
Desuden gøres der opmærksom på tænketanken på hjemmesiden og mundtligt 
til medlemmerne. 

-  
- Sponsorater :Lilli og Inger har være på fundraising kursus, og mener der er gode 

muligheder for søgning af sponsorater. 
 

- Aktiviteter: Der efterlyses aktiviteter ud over spilleaftenerne. Spilleudvalget ser 
på sagen. 

-  
- Spillerudvalg: Inger indkalder til møde d. 25/8 eller 26/8 kl. 16.00, hvor 

spilleplan, sæsonkalender og etik er på programmet. 
 

- Inventar: Lilli, Inger og Elise undersøger hvad klubben har stående hos Holger.  
 

 

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d.24.09.2014  kl. 17.30 på Havlund. 



 

                                     E-mail: bridge82@bridge82.dk  -  Web: www.bridge82.dk 

 

 
Inger Mortensen Huldremosevej 52 8586 Ørum Djurs Tlf. 86 33 24 56 Formand 
Tina Høg Lind Askhøjvej 18 8570 Trustrup Tlf. 86 33 46 76 Kasserer 
Charlotte Stig Nygårdsvej 3 8570 Trustrup Tlf. 86 32 34 15 Sekretær 

 

Bestyrelsesmøde d.  26.03.2014. 

 

Til stede: Inger Mortensen, Lilli Hougaard, Poul Erik Aarup Pedersen, Tina Høg Lind, Erik 

Simonsen (mødeleder)  og Charlotte Stig 

 

- Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået.  
1. Forbedring af belysning – Bob indkøber uplight lamper med elsparepærer. 
2. Erik oplyser at det går godt med 4 nye spillere på tirsdagsholdet. 
3. Inger har søgt frivilligrådet om kr. 10.000,00, der er efterfølgende kommet afslag. 

 

- Lejemål: Der er indgået etårig kontrakt for lejemålet på Hotel Havlund. Havlund 
påpegede at der var store udgifter til el, pga. vort lysforbrug. Dette afhjælpes af Bobs 
forbedring af belysning. For at forenkle kontakten med personalet på Havlund, blev det 
vedtaget at Inger Mortensen udelukkende varetager kontakten. Desuden skal vi ALTID 
rydde på spilleaftenerne om torsdagen. 

 

 

- Tænketank: Lilli forslår en tænketank, hvor en gruppe medlemmer udtænker visioner 
og fremtidsplaner for klubben, forslaget er under overvejelse. 

-  
- Indkaldelse til generalformsaling: Charlotte indkalder senest 3 uger før afholdelse 

pr. mail. Tina og Lilli sender brev til medlemmer uden mail og forestår tilmeldinger. 
 

- FOF: Inger foreslå at lægge undervisning af nye elever under FOF, Jørgen og Erik 
Simonsen arbejder videre med ideen. 

 

- Månedens par: Det blev besluttet at man kun kan vinde vin en gang pr. spille år. 
 

- Vedtægtsændringer: Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og godkendt. 
Udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.  

 

- Sæson 2014/15: Sedler med ønsker om spilledag/tilmelding næste når samt substitut 
lister, printes af Charlotte og lægges i Klubben. 

 

- Søndage: I næste sæson, planlægges 2 søndage med undervisning d. 02.11.14 &  
d.01.03.15. Desuden planlægges 2 søndage med spil d. 05.10.14 & d. 01.02.15. Inger 
kontakter Havlund vedr. pris for kaffe mv 



 

                                     E-mail: bridge82@bridge82.dk  -  Web: www.bridge82.dk 

 

 
Inger Mortensen Huldremosevej 52 8586 Ørum Djurs Tlf. 86 33 24 56 Formand 
Tina Høg Lind Askhøjvej 18 8570 Trustrup Tlf. 86 33 46 76 Kasserer 
Charlotte Stig Nygårdsvej 3 8570 Trustrup Tlf. 86 32 34 15 Sekretær 

 

- Juleafslutning: Vi fortsætter som tidligere år. 
 

- Indkøb af spilleudstyr: Lilli har cart blanche til indkøb af  kort og andet nødvendigt 
spilleudstyr. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag  d.03.06.2014 kl. 17.30 på Havlund 
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Bestyrelsesmøde d.  04.12.2013. 

 

Til stede: Inger Mortensen, Lilli Hougaard (mødeleder), Poul Erik  Aarup Pedersen, Elise 

Fredhave, Tina Høg Lind og Charlotte Stig. 

 

- Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået.  
1. Forbedring af belysning – Bob indkøber og skifter pærer til spot. 
2. Modtagelse af 3 nye spillere er gået godt. 
3. Arrangementet ” mød foreningen” i Kulturhuset gik godt. 
4. Nøgler – Lilli kender koden til hotellet, som giver adgang til nøgle. 

 

- Søgning frivilligrådet – Inger spørger Niels Peter om han kan hjælpe. 
 

- Fokus på hjemmeside – Lilli stiller sin computer frem på spilleaftener, så alle kan stifte 
bekendtskab med hjemmesiden.  

-  
- Undervisning af gamle medlemmer – Undervisningsudvalget afholder undervisning d. 

26.01.14 kl 13.00-17.00. Lilli informerer medlemmerne, Charlotte sender mail med 
undervisningsmateriale. Hvis det bliver en succes skal arrangementet køre 2 gange 
næste år.  

 

- Brokkassen – Ris/ros/gode ideer - Lilli forsøger at lave platform op hjemmesiden. 
Henrik Stig opsætter postkasse i klubben. 

 

- Nye vedtægter – Tegningsret ændring i vedtægterne, Inger sørger for fremsættelse af 
forslag. 

         Indkaldelse til generalforsamling, der udarbejdes ændringsforslag, således at 

fremtidige indkaldelser, sker ved 

         opslag, Inger fremsætter forslaget. 

         §5 i vedtægterne, vi lever ikke op til vedtægten. Ny formulering omkring nedsættelse 

af udvalg. 

- Kurser – Der er kommet nye modulinddelte kurser fra Bridgeforbundet i Bridge mades 
og Bridgecentralen, Lilli, Elise, Tina og Inger ønsker kurset. 

        Inger og Lilli undersøger mulighed for 2 dags kursus, i distrikt østjylland. 

- Bedre start nye medlemmer – Nye medlemmer tildeles en mentor. Charlotte er 
koordinator for torsdagsholdet. Jørgen sender liste med nye spillere. Vi forsøger at 
indføre en c række på torsdagsholdet. 
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- Rosenholm – har ikke meldt tilbage. Ebeltoft har trukket sig. Turneringsudvalget 
undersøger muligheder for eksterne turneringer.  - Evt. bustur til bridgefestival. 

- Evt. 
1. Bank – Tina har oprettet NEM ID, medarbejdersignatur samt elektronisk postkasse. 

 

2. Sæson afslutning – Lilli nævner mulighed for separate afslutninger pr. hold på 
sidste spilleaften inden jul.     

 

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 26.03.2014 kl. 19.00 hos Tina. 
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Bestyrelsesmøde d.  28.08.2013. 

 

Til stede: Inger Mortensen, Lilli Hougaard (mødeleder), Poul Erik  Aarup Pedersen, Elise 

Fredhave, Tina HøgLind, Erik Simonsen og Charlotte Stig. 

 

- Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået.  
1. Elise kikker fortsat på forbedring af lys. 
2. 2 stk. kontorstole indkøbes af Bob, til medlemmer med dårlige rygge. 
3. Arrangementet på Torvet d. 22.juni gik rigtig godt. 
4. Der kommer 3 nye spillere , Inger byder dem velkommen  og vi tager alle godt i 

mod dem. 
 

- Nøgler til Hotel Grenaa Havlund. Niels Peter Meldgaard og Holger Strandgaard har 
nøgle,  

       Sidste nøgle er bortkommet. 

 

- Undervisning i Klubben. Der etableres et undervisningsudvalg bestående af Inger 
Mortensen,  

- Lilli Hougaard, Erik Simonsen og Jørgen Leth Espersen. Der kan f.eks. undervises en 
hel aften, en lørdag o.l.  

 

- Referater. Der tages beslutningsreferat af Charlotte Stig. Referat udsendes først til 
bestyrelsen, 
Som får 2 dage til godkendelse og rettelser, herefter offentliggøres referatet på 

hjemmesiden. 

 

- Udvalg. Består af frivillige, som er med så længe de vil, der sker ingen automatisk 
udskiftning.  
Der er en ”tovholder i hvert udvalg”. 

 

- Arbejdsopgaver.  Liste med arbejdsopgaver i bridge 82, blev gennemgået og justeret. 
Tina tilretter listen. 

 

- Mediedækning, Sker løbende som hidtil. 
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- Sæson start: Der resterer lidt udfordringer med sammensætningen af holdene på de 
enkelte aftener, herudover er vi klar til den kommende sæson.  

 

-      Nye regler for ur samt koordination med spilleudvalg. Turneringsansvarlig varetager 

de nye 

        regler. Inger sender mail med de nye regler. Turneringsansvarlige aftaler indbyrdes at   

        administrere reglerne ensartet. 

 

- Handicap pjece. Er på hjemmesiden. Charlotte printer og hænger på opslagstavlen. 
BBo pjece uddeles ikke. 

 

- Evt. 
1. Vi har modtaget 14 tilmeldinger til efterårets undervisning ved Jørgen Leth. Hvis 

der kommer flere skal Jørgen have en ekstra hjælper. 
2.  Søndag d. 01.09.13, afholdes arrangementet ” Mød foreningerne” i Kulturhuset. Vi 

er velkomne kl. 13-16. 
Lilli, Inger, Hans Jørgen og Alice  passer standen i foyeren. 

3. Elise har haft kontakt til Thomas i Ebeltoft, med henblik på holdturnering 
Ebeltoft/Bridge 82. Der er ikke   

       indgået fast aftale endnu.  

4. Hjemmesiden. Lilli laver et udvalg af billeder fra forskellige arrangementer. 
 

         5.    Erik indkøber vin til månedens par. 

 

Næste bestyrelsesmøde : Onsdag d. 04.12.2013 kl. 19.00 hos Bob, Gustav Wieds vej 7, 

8500 Grenå. 
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Referent Charlotte Stig 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

Bestyrelsesmøde d. 29/5 2013  

T il stede: Inger Mortensen, Lilli Hougaard, Bob Årup, Elise Fredhave, Charlotte Stig. Afbud fra Tina Høg Lind 

og Erik Simonsen. 

• Konstituering af bestyrelsen: Valg af sekretær og næstformand:  

              Tina Høg Lind er fortsat kasserer, Lilli Hougaard er valgt som næstformand, suppleant Charlotte Stig 

er valgt som sekretær. 

• Der er mangel på turneringsansvarlige idet Tina har besluttet at trække sig som 

turneringsansvarlig.  

Der overvejes i bestyrelsen og turneringsudvalget, om der skal sendes folk til Vingsted på kursus i 

Bridgecentral og Bridgemate.  

Det besluttes på turneringsudvalgets snarlige møde. 

• Brev eller mail til medlemmer ved sæsonstart? Vi vil bestræbe os på at maildatabasen bliver klar, 

så vi kan benytte mail i stedet for Postdanmark.  

Charlotte er ansvarlig. 

• Jørgen Leth-Espensen sørger for annonce i forhold til undervisning. 

• Lokaler og inventar.  Vi ejer kontorstole, der er deponeret hos Holger, og beder ham om at tage et 

par stykker med, idet vi har klubmedlemmer med dårlige rygge. 

 Lilli ansvarlig. Elise laver optimalt lys med uplights, så der ikke ligge ledninger, man kan falde i.  

Bridge82 er blevet godkendt som folkeoplysende forening, hvilket vil sige at vi er berettiget til 

kommunal støtte f.eks i forhold til lokaleleje. Dette vil vi på sigt benytte os af.  

• Torvet og kortspil er d. 22.juni fra 10-14. Inger skaffer bord, Lilli skaffer stole. Inger rykker for 

mødested og -tid hos cityforeningen.   

Henrik Stig har lavet klubbens visitkort til uddeling på dagen. Møde op 9.30 for at stille an. Der er 

forplejning til de oplistede fremmødte. 

• Næste bestyrelsesmøde er  d. 28/8 kl 19.00 på Hotel Grenaa Havlund. Charlotte sender 

mødeindkaldelse ud.  

Eventuelle punkter sendes til Charlotte Stig: charlotte@strato-ventilation.dk senest 14 dage før.  

• Evt:   

Nye medlemmer: Inger foreslår, at der tages hånd om nye elever, når de starter i den nye sæson.  

Inger vil gerne møde op de første mandage som vejleder.   

 

Månedens vin vil fremover blive beregnet ud fra handicapberegning, dvs det par/personer, der har 

rykket mest i handicap i indeværende måned vil vinde månedens vin.  

 

Referent  Lilli Hougaard 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 

Bestyrelsesmøde 15. april 2013 
Tilstede var: Elise, Erik, Holger, Tina, Inger og Anni. Fraværende var Bob. 

Spilleudvalg 
Der foreslås 2 personer til at forestå hver spilledag. Niels Peter Meldgård og Dorthe Friis vil gerne være med 

til at sætte turneringer op.  

Tilmeldingslister til næste år deles ud mandag, tirsdag og torsdag. Der foreslås møde i spilleudvalg 3. 4. eller 

6. juni om eftermiddagen .Formanden indkalder 

Handicapsystem 
Der indføres et handicapsystem efter sommerferien af bridgeforbundet. Der er blevet afprøvet med succes 

i Sverige. Det går fra 0-52 hvor 0 er det laveste og 52 det højeste handicap. Det gælder om at have det 

laveste handicap. I næste sæson vil deltagerne blive målt på forbedret handicap i stedet for månedens par. 

Generalforsamling 
Indbydelsen til generalforsamling blev rettet til. 2 personer træder ud af bestyrelsen. 

Indbydelse lægges i spillelokalet med navn på og de der ikke tager indbydelse får den tilsendt. Det ville 

koste ca. kr. 500 at udsende den med post. Forslag til punkter til dagsordenen skal indsendes senest 7. maj. 

Der vil blive serveret kaffe og kage 

Undervisning/markedsføring 
Der foreslås undervisning for medlemmerne en halv time før spilletid, hvis der er interesse for det. 

Der annonceres med undervisning i bridge i de lokale blade i august , og der vil i forbindelse med aktivitet i 

byen den 25. maj og den 22. juni begge dage fra 10.00-14.00 blive kortspil med store kort på torvet i Grenå. 

Alle i klubben er velkommen til at deltage i arrangementet. Der bliver lavet tilmeldingsseddel snarest.  

Hvis der interesse for indmeldelse i klubben ringes til formanden og det koster kr. 800 for undervisningen. 

Jubilæumsturnering 
Der er tilmeldt 9 borde. 

Åbent hus 
Holger og Tina står for turneringen ved generalforsamlingen. Den er gratis denne aften. 
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Evt. 
Der blev forslået indkøb af 2 bridgeure og det blev vedtaget og Erik står for indkøbet, da han har fundet et 

godt tilbud. 

Der vil være vin til vinderne af klubmesterskabet. 

16. april 2013 

Anni Trærup 

 

 

Bestyrelsesmøde 17.12.2012 
Det var et kort bestyrelsesmøde som fandt sted umiddelbart efter et orienteringsmøde for den 

nye formand 

Der blev følgende punkter: 

1. Forsikring 

2. Undervisning 

3. Ekstern turnering 

4. Eventuelt 

Forsikring 

Tina Lind: Forsikringen er opsagt, fordi vi er dækket af forsikringen hos 

bridgeforbundet. 

Tina Lind: Formanden har adgang til klubbens konto, og det samme har 

kassereren 

Undervisning 

Inger Mortensen: Der er kun 4 på holdet om onsdagen og det er egentligt for lidt til et 

hold men fordi vi er startet fortsætter vi sæsonen ud. Det indkøbes 

bøger til medlemmerne tirsdag og torsdag aften. De koster kr. 125,00 

Ekstern turnering 

Ekstern turnering mod Rosenholm er flyttet fra 03.03.2013 til den 10.03.2013. 

Eventuelt 

Top-16 turnering aflyses pga jubilæum, da der vil komme til at ligge for mange turneringer  
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lige oven i hinanden 

Formanden behøver ikke være med i klubudvalget, men hun er med udvalget for jubilæet. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Inger og eneste punkter er: jubilæumsfesten og eventuelt. 

Det afholdes 3. januar hos Inger 

29.12.2012 

Anni Trærup, referent 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 4. juni 2012 

 

Tilstede var: Knud Hansen, Tina Høg Lind, Elise Fredhave, Anni Trærup 

 

 

1. Referat af generalforsamling 22. maj 2012.  

 

 Referatet blev godkendt  

 

2.  Konstituering af bestyrelsen 

 

 a. Holger Strandgaard blev genvalgt som næstformand 

 

 b. Kasserer blev Tina Høg Lind 

 

 c. Sekretær blev Anni Trærup 
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 Turneringsansvarlige 

 

 Mandag eftermiddag  Anni Trærup 

 Tirsdag aften  Holger Strandgaard 

 Torsdag aften  Tina Høg Lind og Knud Hansen skiftes hver anden uge. 

 Åbent hus  Erik Simonsen når han er i landet 

 

 Turnerings- og spilleudvalg 

 

 består af de 4 turneringsansvarlig samt Knud Hansen 

 

 Appeludvalg 

 

 Består af Knud Hansen, Poul Erik Aarup Pedersen, Jørgen Leth-Espensen, Elise Fredhave og  Anni 

Trærup 

 

 Klub/Festudvalg 

 

 Elise Fredhave er formand og desuden er der følgende medlemmer: Poul Erik Aarup Pedersen Lilli 

Hougaard, Dan Friis, Alf Gregersen og Knud Hansen 

 

3. Spillekalender 

 

 Spillekalenderen blev godkendt 

 

4. Tilmeldinger 
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Ikke alle har tilmeldt sig endnu. Vi prøver at få det hele til at gå op. Det er nødvendigt at kontakte 

nogle medlemmer for at få tingene til at passe. 

 

5. Eventuelt. 

 

Forslag om at forlænge aftalen med hotellet et år, således at vi altid er et år foran. Bestyrelsen synes, 

det er en god ide. 

 

Bestyrelsen blev også enige om at sende blomster i tilfælde af dødsfald hos et medlem. Omkring kr. 

200 og klubudvalget tager sig af det. 

 

Grenå 

6. juni 2012 

Anni Trærup 

  

 

  

 

 

 


