
Bestyrelsesmøde i Romdrup-Klarup Bridgeklub onsdag den 20. april 2022 

Dagsorden + referat 

Konstituering – funktioner: 

 Formand - Inger Schrøder 

Kasserer - Morten Christensen 

Sekretær - Inger + Dorte 

Webmaster – Dorte Hinzmann 

Turneringstilrettelægger/ BC3 - Gitte Søgaard 

Kontakt til centeret/ kaffe - Susanne Gliese + plan for oprydning 

Kortgiver - Inger og Svend 

Teknisk kontrol, mater opstart, BC3 - Inger + Gitte 

DBF/ teknisk support - Inger + Gitte 

Informationer (henvendelse fra Thor, henvendelse fra Terndrup) - diverse mails angående lokale 

initiativer, dels i Hadsund her inden sommerferien, dels om kommende samarbejde mellem Hadsund, 

Støvring, Terndrup og Klarup bridgeklubber omkring samarbejde, eks. Etablering af en holdturnering, som 

vi er meget interesserede i. 

Distriktets møde den 22. april - bestyrelsen orienteres om distriktets initiativer til klubsamarbejde. 

Desværre er der ingen, der kan møde op andre end Inger 

Gennemgang af klubbens praksis/ op- og nedrykning - bestyrelsen er enige om, at vi spiller med 1op og 1 

ned ved parturneringer. Vi vedtager at vi spiller med ur, medlemmer gøres atter opmærksom på, at man 

skal være påbegyndt sidste spil inden de sidste 5 min af rundetiden. Vi vedtager, at der efter hver turnering 

også gives præmie til det hold, der har reduceret handicap mest. 

Bankændring?  - Morten og Dorte henvender sig til Danske Bank med henblik på at oprette en ny 

foreningskonto der. Vi forventer at spare en del fremover ved denne ændring. 

Vedtægtsændringer? – Vi gennemgår vedtægterne og indser, at vi til næste generalforsamling vil 

fremlægge et nyt forslag til vedtægter. Punktet tages op på kommende eller næste bestyrelsesmøde, 

senest til marts 2023. 

Nøgler - Gitte får en skabsnøgle og henvender sig til centeret for at få en hoveddørsnøgle. 

Medlemsoversigt/ tilmeldinger - vi har positivt tilmeldinger fra 26 medlemmer, 4 ønsker at blive kontaktet 

ang. fortsættelse, måske flere nye fra Gistrup. Inger kontakter dem i god tid inden sæsonstart. 

Næste bestyrelsesmøde - Mandag den 15. august kl. 13 på Sneppevej. Vi begynder med let frokost 

Evt. og alt det, jeg har glemt - Næste års turneringer drøftes, vi begynder med en alle mod alle, dernæst 

parturnering i 2 rækker, efter nytår handicapturnering alle mod alle, til slut bliver det nok igen parturnering 

i 2 rækker. Det vil tiden vise. 

20. april 2022  

Referent Inger Schrøder 


