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              Der var fremmødt ca. 25 medlemmer fra de 3 gamle klubber.

Som dirigent blev valgt Bo Lisbjerg og referent blev Otto Dahl

Forslag til vedtægter blev gennemgået og diverse småændringer blev lavet undervejs
inden vedtægterne blev godkendt.
Der blev foreslået at klubben skulle hedde Bridgebanen eller Vejle Bridgeklub, men flertallet
blev enige om Vejle BridgeCenter.
Det blev vedtaget, at der skal vælges 2 revisorer, i stedet for som foreslået 1.

Sniller foreslog, at en del af klubbens bankindestående blev låst for den til enhver tid siddende 
kasserer, så når der skal bruges beløb til store indkøb, så skal evt formanden også indover. Det blev 
besluttet, at den nye bestyrelse laver en forretningsorden, hvor hhv. bankkonti og fuldmagter også er 
en del deraf. 

Til bestyrelsen blev valgt Ann Nielsen, Ulla Johannsen, Bo Lisbjerg, Flemming Jørgensen
og Otto Dahl. Som bestyrelsessuppleanter blev valgt Else Lund og Jochen Völkner.

De 2 revisorer blev Jørn Hedegaard Jensen og Marie Udesen, og som revisorsuppleant blev
valgt Per Hedegaard Andersen.

Formanden Bo Lisbjerg og Ulla Johannsen er på valg i lige år, dvs. næste gang i 2018, og kasserer Otto 
Dahl, Ann Nielsen og Flemming Jørgensen er på valg i ulige år, dvs. allerede til næste år.

Det blev nævnt at Peter Lyon er kontaktet og han har indvilget i, at stå for den nye klubs hjemmeside, 
hvilket vi er meget glade for. Og vi håber meget på, at Randi Bunke vil fortsætte med vinindkøb.

Det blev foreslået, at lave noget til pressen, eks. Ugeavisen, VAF og Dansk Bridge/Bridgenyt. Erik Brok
vil forsøge at lave noget på mailbasis.

Den nyvalgte bestyrelse fortalte, at der i løbet af ganske kort tid vil blive gjort alle de tiltag, der skal til 
for at få den nye klub op at stå rundt omkring, dvs. rette hjemmeside, flytte medlemmer til den nye 
klub i BrridgeCentralen og få klubben godkendt efter Folkeoplysningsloven mv.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden  
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