
  

 Referat  bestyrelsesmøde 29/11-19 

 
                    Info: Distriktet (HN) Forbundet (HN)  
                     
                   ”Bridgens dag” sættes på fremtidige dagsordener.                                               

 
 Godkendelse af referat fra 1/11 
  
 Godkendt. 
 

1.    Nyt fra Husgruppen (VP) 
 
Der arbejdes videre på de aftalte projekter. 
Indkøb af sæbe/sprit dispensere videregives til Tommy 

 
2.   Evaluering af Kvindebridge - Mandebridge - Troldeturnering -  

SOS Børnebyerne (møde) 
 
 Kvindebridge:   44 deltagere, alt gik fint 
 
 Mandebridge:   aflyst pga manglende tilmeldninger. 
 
 Troldeturnering:   44 deltagere ,alt gik fint 
 

 SOS møde:  SOS børnebyerne undskyldte. Der var sket en fejl  
 ved pakning af præmier ved forrige arrangement. 
 Fastholder 18/1-20 til næste gang. Aftaler på plads 
 

3.   Klubregler §14 - forslag:   (MK) 
 

Næstved Bridgeklubs lokaler kan normalt kun udlejes til myndige, aktive 
medlemmer af Næstved Bridgeklub. 
Bestyrelsen behandler forespørgsler om udlejning ad hoc. 
Bestyrelsen kan udleje lokalerne på andre betingelser end de i 
udlejningskontrakten nævnte. 
Herunder kan bestyrelsen opkræve depositum eller hæve prisen for leje. 
Bestyrelsen kan ligeledes nægte at indgå lejemål. 
Lokalerne udlejes normalt på dagsbasis og kan ikke benyttes til 
overnatning. 
Udfyldt udlejningskontrakt skal normalt være bestyrelsen i hænde 
senest 4 uger før lejemålet. 
Lejekontrakten skal godkendes skriftligt af et bestyrelsesmedlem, og 
både lejer og Næstved Bridgeklub skal have kopi af udfyldt lejekontrakt. 
Betaling for lejemålet skal være klubben i hænde senest en uge før 
lejemålets start. 
 



3.linje slettes (bestyrelsen behandler-----------)Indsættes i klubregler. 
Godkendes på næste bestyrelsesmøde. 
 
 

 
4.   Udlejningskontrakt - forslag: (MK) 

 
UDLEJNINGSKONTRAKT 
 
mellem Næstved Bridgeklub og _____________________________ der er 
myndigt, aktivt medlem af Klubben. 
Lejemålet gælder Næstved Bridgeklubs lokaler Ærøvej 7, 4700 Næstved 

 
(sæt X) lokale 1:____ lokale 2+3:____ Alle lokaler:____ 
______ dag d. / 20 - fra kl. ______ til kl. ______ 
 
Lokalerne ønskes til rådighed fra: _______________ og afleveres 
_______________ 
 
Klubben forventer, at Lejer er tilstede under hele lejemålet. 
Klubben forventer ligeledes, at lokaler, møbler og øvrige faciliteter 
behandles så skånsomt som muligt. I tilfælde af beskadigelse af møbler, 
tæpper, service eller andre faciliteter er Lejer fuldt erstatningspligtig. 
Faciliteterne modtages rengjorte, og Klubben forventer at de afleveres 
ryddelige, herunder skal alt service o. l. være rengjort/vasket op og 
stillet på plads. 
Støvsugning, gulvvask, rengøring af toiletter samt supplering af 
toiletpapir, toiletservietter m.v. foretages af Klubbens 
rengøringspersonale - og er inkluderet i prisen. 
  
Prisen for leje er normalt:  
Lokale 1…………………………….. 1.000,- kr 
Lokale 2+3…………………………..2.000,- kr 
Alle 3 lokaler……………………....  2.500,- kr 
 
Depositum…………………….... 
 
Klubbens bestyrelse kan kræve hævet pris eller opkræve depositum for 
lejemålet ved at anføre det i denne kontrakt. 
I tilfælde af, at Klubbens rengøringspersonale anser det for nødvendigt 
med ekstra timeforbrug til rengøring forbeholder Klubben sig ret til at 
opkræve ekstra leje for det ekstra timeforbrug til rengøring med 150 kr. 
pr ekstra forbrugt time. 
Lejer bedes drage omsorg for, at Klubbens retningslinjer for parkering 
overholdes. 
Denne lejeaftales indhold accepteres hermed: 
 
som lejer:___________________________  



 
som udlejer: ___________________________ 
 

  
 Forslag til kontrakt godkendes 
 
 

5.   Kassereren har ordet. (ON) 
 
De sidste kontigent indbetalinger er på plads. 
Ole beder om, at der bliver brugt det officielle afregningsskema ved åbne 
turneringer  
 

6.   Evt. samarbejde med OK - Ældresagen - Golfklubberne osv. (EN) 
Der ønskes en drøftelse - hvad kan/skal vi? 
 
Forskellige muligheder drøftes    indtænkes i ”bridgens dag” 
 

7.    Holdkamp mod Vordingborg - Er det noget for os? (HN) 
 

Vi afventer. 
 

8.   ”Bridge for de travle” (HN)  
Find dem som ikke er medlemmer - vil de spille hver anden mandag? 
 
Drop –in for nuværende og tidligere medlemmer ( ex. hver anden mandag )? 
Der skal sendes forespørgsel ud inden endelig beslutning. 
 

9.  Næste møde – 24/1 
 

9a     D.11/12 arrangeres bridgeturnering  mellem vores kursister og valghold i  
 Bridge fra Fladså skolen    
 Næstved bridgeklub er vært med sodavand og slik    

 
10.    Evt.    

 
Der drøftes nye velgørenheds arrangementer ,fremtidige hjælpere og 
æresmedlemmer . 
 
 
Ref. Bodil 


