
Bestyrelsesmøde mandag den 15. august 2022 kl. 13, sneppevej 46 

Vi begynder med et stykke smørrebrød. 

Dagsorden + referat 

Planlægning af den kommende sæson: 

 Referat af mødet med aktivitetscenteret: 

 Mandag den 8. august var Susanne og jeg til møde i aktivitetscenteret med centerleder 

Dorte, bestyrelsesformand, Mette Jeppesen, leder af distriktets aktivitetscentre i Aalborg Kommune. Det 

blev fastslået at vi er meget velkomne som brugere af aktivitetscenteret, ganske som vores normale praksis 

har været igennem mange år. Vi er nødt til at skubbe vores mødetidspunkt til ankomst kl. 18.30 og 

bridgestart kl. 18.45 af hensyn til Linedance-holdet før os. Jeg meddeler vores medlemmer at man ikke 

møder op før kl. 18.30. Centeret har fået nye borde, som desværre slet ikke passer til os, men Mette har 

været særdeles hjælpsom med at skaffe bridgeborde fra andre centre, så nu skulle der være mindst 10 

bridgeborde til vores rådighed. Der er introdag i aktivitetscenteret 6. september om formiddagen, Dorte og 

Gitte repræsenterer os. Vi laver et initiativ for interesserede onsdag den 7. september kl. 19. Annonceres 

via Facebook (Inger og Dorte) via avis Aalborg NU, Vejgaard afdelingen (Susanne skriver tekst). 

Medlemsoversigt – 28 tilmeldte, evt. 2 nye fra Gistrup, Nete Vogel + evt. makker (Bjarne??) 

 Vi har 28 aktivt tilmeldte medlemmer, Nete Vogel siger nej tak, Patricia ja tak, hvis vi kan 

finde en makker til hende. Dorte forsøgte med Bjarne og Ib Uhrenholt – negativt, Nu forsøger Dorte med 

Sonja? Jeg har kontaktet pigerne fra Gistrup, de takker nej. Så status er 28 aktive medlemmer. Inger 

opdaterer BC3 med hensyn til klubbens medlemmer og gør Gitte til Administrator. Inger laver opdateret 

medlemsliste og sender til Dorte. 

Spilledage og turneringstilrettelæggelse/ BC3 nyt fra Gitte   

6/9 – 11/10 alle mod alle 

18/10 efterårsferie 

25/10 – 29/11 parturnering i 2 rækker 

6/12 – invitation til Terndrup bridgeklub 

3/1-23 friaftenstilbud 

10/1 – 28/2 hcp-turnering (21/2 vinterferie) 14/2 friaftenstilbud 

7/3 – 18/4 – parturnering eller holdturnering 

25/4 – generalforsamling 

Inger laver turneringsplan til hjemmesiden 



Gitte har været på 2 BC3- kurser og føler sig rimelig godt i stand til at overtage turneringstilrettelæggelse. 

Patricia giver gerne en hjælpende hånd. 

Gennemgang af ”praksis” – se hjemmeside  

 Punktet blev meget grundigt behandlet på forrige møde og det fastholdes 

Etikkort?  

 Lægges på borde i løbet af sæsonen 

Foreningens økonomi efter bankskift 

 Bankskift er etableret, har kostet 1000kr som forventet, ellers status som til 

generalforsamlingen 

Sedler til kaffetilmelding og klargøring og oprydning 

 Dorte har kladder liggende på computer, sender til Susanne inden første aften 

Evt. 

Undervisning bliver aftalt med interesserede efter behov, se i øvrigt under ovenstående punkt omkring 

aktivitetscenteret. 

Dorte opdaterer hjemmeside og skriver velkomsttekst på forsiden. 

Referat Inger Schrøder 


