Referat nr. 47, d. 25. nov. 2019
1

Velkomst og formalia
Ved formanden

2

Nyt fra formanden

-

-

3

Kontingentudskrivning
og betaling

4

Kjeld

-

-

-

KT og BM har været til klubdage afholdt af DBF – vigende
medlemstal alle steder, måske skal der laves en ny struktur for
medlemmer.
Bridgecentralen er stadigvæk langsom og giver problemer i hele
landet
HBC skal afholde distriktsfinale for grøn turnering d. 25/1.
der kommer ca. 40 par og vi skal stå for fortæring.
D. 7/6 afholder HBC Food Story guldturnring – tilladelse fra DBF
er givet
KT stopper som forretningsfører pr. 1/4 2020 – fortsætter som
underviser og turneringsleder. KT laver en beskrivelse af sine
arbejdsopgaver og det sættes på som et punkt til næste møde
KT tager kontakt til Folkeoplysningsudvalgene for at undersøge
om vi skal samarbejde med dem omkring undervisning i bridge
Advenstbridge aflyst pga for få deltagere – grænsen er min. 16
par – det skal vi huske at skrive på m-bridge
Til næste sæson skal vi have en koordinering af frokostbridge og
eventbridge.
Frokostbridge i januar aflyses.
JM orienterede – der har været en ny spiller og 4-6 fra
begynderholdet. Onsdagsholdet inviteres –
Fortsætter til d. 6/12

-

Okt – 24 deltagere, nov. 40 deltagere – god tilslutning
Mandag d. 13/1 2020 kl.10

-

-

5

6
7

Bridgecafe

Frokostbridge
Næste møde

Peter Jepsen valgt til ordstyrer
Dagsorden godkendt
Fremmøde – Lars Rauh(LR) – Kjeld Thomsen(KT) – Jørn
Møller(JM) – Arne Hansen(AH) – Peter Jepsen(PJ) – Bjarne
Møller(BM) – Kirsten Fink(KF) – Kirsten Sørensen(KS)
Referat nr. 46 godkendt
Besøg af fritidssamvirke fra Haderslev Kommune medførte
tilsagn om 8000 kr. i tilskud til udskiftning af lysstofrør.
Desuden har vi fået 10000 kr. til tankesport og 70 % dækning af
kursusvirksomhed, både til instruktører og kurser for kommende
turneringsledere.
Ingen midler til frokostbridge.
Der er sat reklamelabels på alle kortkasser
Stillingsbeskrivelse af bestyrelse og udvalg – se bilag
Der er et ønske om turneringslederkurser internt
Vi har fået refunderet 300 kr i bankgebyr
Der er kommet 35000 kr i kassen fra sponsorer
Kaffemaskinen trænger til udskiftning
Rengøring er en stor post i regnskabet og tages op som et punkt
senere

-

