
  

 Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 20/8 2021  kl. 15.15 – 18 

 

  
 Info: Forbundet (HN) Distriktet (HN) 
 

 Godkendelse af referat fra sommerseminar 
  
 Godkendt 

 
1.   Bestyrelsesrokade – afsked med Marius og velkomst til Ketty (Hans –  

alle) 
 
 

2.  Sæsonopstart – herunder forskellige tiltag. 
 

Vi har haft sommerbridge, og der udnævnes en sommerbridge-mester i næste 
uge 
Rømø turen på plads 
Tilmeldingerne til næste sæson i gang. 
1.kursus for mulige kommende afdelingsledere afholdes d. 21/8 (10 tilmeldte). 
Vi vil i kommende sæson gøre opmærksom på fortsat brug af sprit og at man 
er rask ved fremmøde 
 

3.    Skal vi samarbejde med andre klubber? Skal vi invitere og bruge denne   
dag kald den ”klubbens gæstebud”-til  at præsentere os for     
golfklubberne, ældresagen,og OK-klubben? 

   Skal vi lave det som et cafèarrangement-eller? 
   Andre idèer? 
 
    Enighed om at præsentere vores klub. 
    Tovholdere KH, EN og BN 
    EN indkalder. 
 
    VP overtager facebook opslag (efter MP) 

 
             

4. Troldeturneringen 
 
   VG, VP og KH tovholdere. 
   Annonce er sendt til Dansk Bridge 
   Olaf Johansen vil gerne være turneringsleder. 

 
5.   Kassereren har ordet (KN) 

 
                   Skema udleveret for at give et overblik over hvilke ydelser/godtgørelser    
                   Klubben må give 
                   (Tages op på kommende seminar om klubbens fremtid) 



                   Der orienteres endvidere om momsregnskab. 
Kassereren vil anbefale, at klubben søger tilskud om manglende indtægt (pga.   
corona) og at vi indfører mobilepay direkte til klubbens kontonr. 
Enighed om, at begge idéer er gode og kassereren vil arbejde videre på dette. 
. 

6.   Undervisning (HN) 
 
                    HN foreslår at niveauerne på undervisningsdagen bliver slået sammen. 
                    Angående alm. undervisningshold foreslås og vedtages, at de kursister som  
                    har gået til undervisning de sidste 2 år, får undervisningen gratis og dem 
                    der har gået 1 år betaler halv pris.. 
                    Undervisning torsdag aften er (igen i år) gratis. 
 

  
7.   Hvad vil vi med vores klub?  (HN - EN) 

Fastlæggelse af et bestyrelsesseminar/ møde, hvor vi drøfter og belyser/ 
får belyst, hvordan Næstved Bridgeklub skal se ud i fremtiden – og 
hvordan vi kommer derhen. 

                     
                    Mødedato:31/10 
                    HN vil kontakte DIF mhp. oplæg 
 

8.   Næste møde  
 

17/9 kl. 14.30 
 

9.    Evt.   
 

Ref. Bodil 
 
 
 

  


