
 

 

Referat  ”sommerseminar” den 25/7 2020 kl. 13.00 

 

Bestyrelsen konstituerer sig: 

Valg af næstformand 

 

 Edith Nørgård foreslås og vælges som næstformand. 

 

Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet den 4/6 2020 

godkendt 

 

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 8/7 2020 

Godkendt, dog med forbehold for ordstyrers accept. Referat er d.d. sendt 

til ordstyrer Oluf Johansen 

 

 Info: Nyt fra Distriktet. Nyt fra forbundet 

  

 Der holdes generalforsamling i distriktet d. 20/8-20. 

Distriktet  foreslår, på nuværende tidspunkt, klublederdag(for bestyrelse + 

evt. turneringsudvalg) og klubhold. 

  

 

1.  Arrangementskalender: 

  Skal vi - ligesom i 2019 -  lave et ”hæfte”, som vi kan tage ud af 

 bladet?  

 

 Refereres under punkt 5. 

 

 Jeg foreslår, at vi behandler de enkelte arrangementer, efterhånden 

 som vi når til dem. 

  

Den/ de der er tovholder for arrangement/turnering laver hvidbog. 

 

▪  Bridgens dag. *  30/8 

 Hvem er tovholder? Hvilke arrangementer skal vi have? 

 

  Arrangementer i forbindelse med bridgens dag aflyses. 

Der arrangeres i stedet træningslejr for klubbens medlemmer. 

Tovholder:HN   

  



   

•  Klubhold. *  12/9 kl.  9.30 - 20.00 

 Distriktet - tovholdere EN + HN  

 

DM i klubhold afholdes i efteråret. 

 Kvalifikation holdes i Næstved. 

Der spilles 8-kamps kampe. Otto Rump kontaktes m.h.t. 

teknikken, og Oluf Johansen kontaktes m.h.p. turneringsleder. 

 

 

▪  Troldeturneringen: * 3/10 klokken 9.30 - 18.30 

 Hvem skal være tovholder?  ON - VG - VP og MK? 

 Hans sørger for annoncering.  

  

Husk at spørge distriktet om tilladelse. Tovholdere som 

anført, EN med på sidelinjen. 

 

▪  Trolde Drop-in:  *   28/12 

 Hvem er tovholder?  HN 

 Som anført 

 

▪  Mandebridge: 13/11 * 

 Hvem er tovholder? HN + Jan Hausgaard + MK? 

  Dato ændres til 20/1. Tovholdere som anført. 

 

▪  Kvindebridge: 20/11* 

 Hvem er tovholder?  EN + Pernille Roug + Lena? 

 Dato ændres til 13/11 

 Tovholdere :Edith, Pernille, Connie M., Gurli og Elisabeth. 

  

  SOS Børnebyerne:  Forslag 16/1 * 

 Hvem er tovholdere? EN / HN 

 Som anført. 

 

▪  Vinsmagning:  29/1 * 

 Hvem er tovholder?  MK + HN + Jørgen Hartmann? 

 Som anført. 

 

▪  Undervisningsdag - skal vi lave en undervisningsdag? 

 Det kunne være med SL og undertegnede (2 niveauer) 

 Hvem er tovholder? VP + HN  



 Hvornår skal den ligge? Måske i efteråret for at få størst 

 glæde. 

Jeg ”tror” vi kan lave et samarbejde med distriktet. Skal 

vi det? 

 

 Vi enes om at holde en undervisnigsdag 26/9-20 

 Tovholdere HN ogVP 

 

 Bykamp mod Slagelse: (I Slagelse) forslag 6/3 20  

 Hvem er tovholder? EN + BN + VG  

 Som anført. EN vil kontakte Slagelse. 

 

▪  Bestyrelsen kokkererer: Forslag 23/4 21 

 Hvem skal være tovholder? HN + EN + BN 

 Som anført 

 

▪  Generalforsamling:  forslag fredag d 7/5 21 

 Tovholder/ ansvarlig – Alle 

 Som anført 

  

•  Bestyrelsesmøder - forslag: 14/8 - 25/9 - 23/10 - 27/11 - 22/1 

-  19/2 - 26/3 - 16/4  

Som anført 

 

Er der andre ting, vi burde overveje i forbindelse med 

arrangementer? 

Nye tiltag / nye turneringer? 

 

   Ingen kommentarer. (se næste punkt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Skal der gøres noget i forbindelse med opstarten - sådan 

”coronawise”? 

Altså der er jo mange muligheder - og mange til at 

forholde os til: 

2m2 pr. spiller - 1 m afstand - sprit - mundbind - plexiglas 

-  egne meldekasser - kortdealere på alle borde - og egentlig 

 kunne jeg jo blive ved. Men vi skal huske på, at dette 

 punkt handler om, at alle skal turde gå til bridge - så jeg 

 tror i hvert fald, det er vigtigt at vi melder klart ud, 

 hvordan tingene skal være. 

  

Vi vil selvfølgelig overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi 

indfører derfor 9 borde i lokale 1 og 3 og 6 borde i lokale 2. 

Spillerne skal sidde 50 cm fra bordkanten. Der vil være sprit på alle 

borde. Man spritter hænder når man kommer til et bord og overholder i 

øvrigt de retningslinjer der er sat op i klubben herunder god afstand i 

garderoberne. 

Vivi sørger for ekstra sprit, VG og BN sørger for voksdug på alle borde. 

(bordene tager skade af spritten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Bridgedealer - et smart/ ret dyrt alternativ! 

 Hvad er vores holdning til bridgedealere? 

 Maskinen fodres med 2 spil kort, hvorefter den dealer 

 kort til dem der sidder ved bordet. Man har 

 forprogrammeret maskinen til at give kort ud fra en 

 turnering man har valgt. 

 Umiddelbart var min tanke, at vi kunne investere i 2-4 

 dealere som opstart. 

  Vi laver kurser hvor vi introducerer dealerne (evt kan vi 

 sikkert få Kren fra firmaet til at introducere for 

 medlemmerne). Der er jo mange af vore medlemmer der 

 spiller privat - de kunne så leje maskinerne. Måske kunne 

 man opkræve 200 kr. i leje for en weekend - eller - man 

 kunne jo sige, at det er medlemmernes penge, der har købt 

 dealerne, så de har ret til at prøve en maskine en weekend 

  og herefter koster den 200 kr. pr. gang. Jeg ved at i hvert 

 fald 4 fra bestyrelsen har prøvet at spille med én. Måske 

 vil I se én,  så jeg medbringer én.  

 Da vi anskaffede BC3 til bordene samlede vi jo ind - hvis 

 det her ville være interessant kunne vi jo forsøge det 

 samme? 

 Men investeringen er på ca. 6000 kr. pr. maskine.  

 

Ideen med bridgedealer ”luftes”. Vi kan prøve at vække medlemmernes  

interesse .Tages op igen til næste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Næstved Bridgeklub - Hvad skal vi tilbyde? 

 

Mandag aften  * Nyskabelse - bridge for den travle 

-    tilmelding til sæsonen, men  

   velvidende at du har travlt melder 

   du bare fra hvis du ikke kan - senest 

   klokken 12 på spilledagen så skaffer 

   vi substitutter og får turneringen til 

   at gå op. Måske kan man betale et 

   grundbeløb og så et beløb pr. gang 

   man spiller. 

-    vi spiller med bridgespinnere på 

   bordene og har dermed mulighed 

   for at spille spændende turneringer 

   fra hele verden - DM - VM - OL  osv 

   Spinnerne/ dealerne kan lejes ud til 

   medlemmerne i week-enderne -  

   måske for 200 kr. for en weekend? 

   Jeg kontakter alle dem vi har  

   stående i kartoteket og tilbyder dem 

   ordningen. 

   MK - vil du være afdelingsleder? De 

   gange du ikke kan, der kan jeg nok 

 

 Vi vil prøve at starte en klub mandag aften. HN vil påtage sig 

 opgaven. 

 

Tirsdag formiddag -   par og hold – 

 Edith hjælper Bo 

Som anført 

    

Tirsdag aften -   Hold og Par - Samme besætning  

   Undervisning hver tirsdag fra  

   17.45 - 18.45 - åben for alle 

   Som anført 

 

Onsdag aften - begynderundervisning - start kl 19 

 Som anført 

 

 



Torsdag formiddag -   par og hold - Samme besætning 

   Som anført 

    

Torsdag aften -  Par + Hold - Edith med crew 

Undervisning hver torsdag fra 17.45 

- 18.45 - hvis ikke der er stemning 

for det tirsdag aften 

   Som anført 

 

5. Sæsonstart – herunder klubavis: 

 

Vi annoncerer i FOF bladet 

Skal vi lave en avis på tryk eller skal den ”bare” laves digitalt? 

 

Kalender: Per Rubæk vil godt lave den. 

 

Skal vi foretage os noget i forbindelse med opstart på den nye sæson? 

Kurts torv - er det en idé? 

Annonce i Sjællandske? 

Andre idéer? 

Skal vi samarbejde med andre klubber? Skal denne dag bruges 

 til at præsentere bridge for golfklub - ok-klub osv.? 

Der skal handles hurtigt hvis vi skal noget.  

 

Klubbladet lægges digitalt. Der vil dog også laves papir udgave (ca 100)  

til dem der ikke har mail adresse, samt til uddeling i klubben . 

Aktivitetskalender trykkes bag på bladet som tidligere. 

De nye kontigentsatser vil også blive bragt i bladet. 

HN vil tage kontakt til Per Rubæk 

Som anført vil vi annoncere i FOF bladet. 

HN og BN tovholdere på udfyldning af kalender. 

 

6. Kortlægning i den kommende sæson. 

Vi skal have fastlagt, hvem der lægger kort til hvem i den kommende 

sæson 

BN tirsdag dag og aften, Edith og Liselotte torsdag dag og aften. 

 

 

 

 

 



7. Mentorordning. 

Hvad siger I til at vi tilknytter en erfaren spiller til de nye når de 

starter? 

Der knyttes en eller flere erfarne spillere til nye medlemmer/spillere i 

klubben. 

 

8. Bygningen og lokalernes tilstand 

Hvordan ser det ud - synes vi? 

Vicevært - det fungerer ikke. Har vi nogle andre bud? 

Bygning og lokaler status quo 

Viceværts opgaver diskuteres. VP følger op. 

 

9. Kaffekort  

Skal vi fortsat have kaffekortsordning? 

Hvad skal det koste? 

 

Småkager afskaffes. Prisen på kaffe sættes ned til 100 kr. pr. halvår. 

Uændret 10 kr. pr. aften. Medlemmer opfordres til at medbringe egen 

proviant.  

 

10. Evaluering af: 

Generalforsamling 

Alt gik fint, savnede dog fælles spisning. 

 

11. Evt. 

Vivi opfordrer til at alle husker at slukke for printere m.m. 

Kan det betale sig at vi er momsregistreret? Vibeke taler med kommunen. 

Hans vil gerne kunne tilbyde undervisningshold fredag formiddag. Vil 

spørge OK klub om det er i orden. 

 

  


