Referat fra ”sommerseminar” den 3/7 2021 kl. 12.30
Bestyrelsen konstituerer sig:
Valg af næstformand
Edith Nørgaard foreslås og vælges som næstformand.
Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet den 4/6 2021
Godkendt
Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 16/6 2021
Godkendt af dirigent Olaf Johansen.
Info: Nyt fra Forbundet. Nyt fra Distriktet.
Der er afholdt repræsentantskabsmøde. Formanden refererede herfra.
Hans R. Nielsen er valgt som formand for Distrikt Storstrøm.
1.

Arrangementskalender:
Aktiviteter på bagsiden af Klubavisen
Kommende aktiviteter skrives bag på klubavis.
Vi bibeholder digital klubavis. Enkelte eksemplarer skrives ud og lægges
i klubben.

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

Tur til Rømø på Kommandørgården
27. – 29. august
28 spillere tilmeldt.

•

Turneringslederforum
Afholdes d.12 september kl. 10
Tovholder EN + HN

•

Klubhold. Finale 2020/21
Distriktet - tovholdere EN + HN
Der afholdes klubholdfinale i Næstved d. 5/9-21
DM finale afholdes 30 oktober

▪

Troldeturneringen: * 2/10 klokken 9.30 - 18.30
Hvem skal være tovholder? VG og MK?
Hans sørger for annoncering.
Som anført.
Tovholdere:VG,VP og MK

▪

Trolde Drop-in: * 28/12
Hvem er tovholder? HN
Som anført.

▪

Mandebridge: 19/11 *
Hvem er tovholder? HN + MK
Som anført.

▪

Kvindebridge: 12/11*
Hvem er tovholder? EN + Pernille Roug
Som anført.

▪

SOS Børnebyerne: Forslag 22/1 *
Hvem er tovholdere? EN / HN + KN?
Som anført.

▪

Ølsmagning: 28/1 *
Hvem er tovholder? MK + HN + ?
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. 9/10?
Som anført.

▪

Bykamp mod Slagelse: I Slagelse 5/3 22
Tradition – første lørdag i marts
Hvem er tovholder? HN – BN – EN
Som anført.
Forslag: tilmeldning efter handicap (3 rækker )
Samkørsel eller evt. fælles bus mod betaling
Der indhentes tilbud på buskørsel inden næste
bestyrelsesmøde.

▪

Bestyrelsen kokkererer: Forslag 22/4 22
Hvem skal være tovholder? HN + EN + BN – KN
Som anført
Bestyrelsen diskuterer om vi skal bibeholde arrangementet:
Bibeholdes.
Vi vil prøve at finde et prismæssigt rimeligt niveau.

▪

Generalforsamling: forslag fredag d 6/5 22
Tovholder/ ansvarlig - Alle
Som anført.

•

Bestyrelsesmøder 20/8 - 17/9 -15/10 - 26/11 - 21/1 - 18/2 - 18/3 - 8/4

Er der andre ting, vi burde overveje i forbindelse med
arrangementer?
Nye tiltag / nye turneringer?
Der diskuteres forskellige forhold i klubben bl.a. målgruppe, elite,
sociale arrangementer og afslutninger.
Forslag om, at man til turneringslederforum henstiller til at de
sædvanlige afslutninger afskaffes.
Formanden foreslår fælles julearrangement på Old Irish Pub og evt. en
fælles udflugt i det grønne til sæsonafslutning.

2.

Næstved Bridgeklub - Hvad skal vi tilbyde?
Mandag aften

Digital Bridge – BBO eller
Realbridge?

Bestyrelsen drøfter forskellige synspunkter. Man enes om at afvente
de af Distriktet planlagte digitale søndage.

Tirsdag formiddag kursister

mixed par og hold – Hans +

Som anført. Af de inviterede til kursus/ oplæring er der kun 5 der
har givet besked.2 positive tilbagemeldinger.
Formandskabet vil ringe rundt.

Tirsdag aften -

Hold og Par - Samme besætning
Undervisning hver tirsdag fra
17.45 - 18.45 - åben for alle

Undervisning flyttes til torsdag aften.

Onsdag aften Som anført.

begynderundervisning - start kl 19

Torsdag formiddag besætning

mixed par og hold - Samme

Næstformand kontakter afdelingsleder torsdag formiddag (BH.)
Torsdag aften Par + Hold - Edith med crew
Undervisning hver torsdag fra 17.45 - 18.45 Som anført
Fredag formiddag -

Begynderundervisning

Nyt tiltag er annonceret i FOF-bladet.

Løbende optag.
Vi kan godt have løbende indmeldelser, aftalt på sidste bestyrelsesmøde.

3.

Sæsonstart – herunder klubavis:
Vi annoncerer i FOF bladet
Skal vi lave en avis på tryk eller skal den ”bare” laves digitalt?
Deadline?
Avisen laves digitalt som tidligere anført .
Deadline: 31/7. Indlæg sendes til formanden (videresender til P.R.)
Kalender: Er lavet
Hænges op på opslagstavlen i klubben.
Som optakt til den nye sæson tager vi (ca 30) til Rømø
Skal vi foretage os yderligere 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 fremlægges, ud over ovenstående, forskellige ideer bl.a. invitation til
ældresagen og OK klubben om café arrangement.
Tages op på kommende bestyrelsesmøde.

4.

Kortlægning i den kommende sæson.
Vi skal have fastlagt, hvem der lægger kort til hvem i den kommende
sæson
Edith lægger til tirsdag dag
Hans og Conny til tirsdag aften
Bodil til torsdag dag
Bodil Haag til torsdag aften.

5.

Mentorordning.
Hvad siger I til at vi tilknytter en erfaren spiller til de nye når de
starter?
God ide. Afdelingslederne sørger for dette.

6.

Bygningen og lokalernes tilstand
Hvordan ser det ud - synes vi?
Vicevært anmodes om at holde øje.
Der er sætningsskader og paneler skal males.
Medlemmer spørges om de kan hjælpe.
Tungt at arbejde med opvaskemaskinen EN vil undersøge hvordan man
klarer dette andre steder.

7.

Kaffekort
Skal vi fortsat have kaffekortsordning?
Hvad skal det koste?
Kaffekort afskaffes. Stadig muligt at købe kaffe/te for et halvt år ad
gangen.
Pris 100 kr.
Småkager er afskaffes

8.

Evaluering af:
Generalforsamling
Generalforsamling gik fint.

9.

Kassereren har ordet
Karen vil lige fortælle lidt om sine forventninger til os.
Og så vil hun forsøge at give det første indtryk af klubbens økonomi.
Kommentarer til budgettet.
KP er bekymret for medlemsnedgang.
Vil prøve hurtigt at komme ind i arbejdsgange /arbejdsopgaver.
Ny mail til kassereren: naestvedbridgeklubkasserer@gmail.com.

10.

Evt.

Herefter tager vi fat på del 2, som kan handle om det udkast der er kommet fra
DBF’s innovationsudvalg. Jeg har delt det med jer og jeg synes vi skal bladre i
det og drøfte nogle af idéerne.
Udsat
Herefter var der socialt samvær.
Ref. Bodil

