Haderslev, den 01.10. 2020

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde(nr. 59 )
torsdag den 01.10. 2020 kl.14:00
i Haderslev Bridgecenter mødelokale.
Tilstede : Lars Rauh (LR), Kjeld Thomsen(KT),Bjarne Møller(BM), Kirsten
Sørensen(KS), Jørn Møller(JM), Peter Jepsen(PJ), Birgitte Steinicke(BS)
Dagsorden:
1. Orientering fra formanden.
Bestyrelsen er ekstraordinært indkald med henblik på opfølgning på retningslinjer i
forhold Covid-19 situationen.
LR har d.d. rundsendt seneste orientering fra Dansk Bridge Forbund (DBF), omkring
retningslinjer og restriktioner vedr. forsamlingsforbuddet til samtlige
bestyrelsesmedlemmer (vedhæftet)
2. Bestyrelsens drøftelse og beslutning.
Med baggrund i ovennævnte orientering fra DBF tiltrædes følgende beslutning:
Bestyrelsen har besluttet at åbne op for alle klubaktiviteter med virkning fra mandag den
05.10.2020, med følgende tiltag:
MANDAG AFTEN:
Der etableres adskillelse mellem NOMADERNE og HBK, med separate toilet- og garderobe
forhold.
NOMADERNE benytter eksisterende garderobe og de to første toiletter, samt at rygning
skal foregår udendørs.
NOMADERNE må tidligst ankomme i Bridgecentret kl. 18.50.`
HBK benytter de to bagerste toiletter, og der opstilles garderobestativ i Mødelokalet.
HBK må ikke bruge garderoben, køkken faciliteterne og kontoret.
HBKs spilleaften starter præcis kl. 18.45.
TIRSDAG EFTERMIDDAG:
KLØR 5 holder afdelingsbestyrelsesmøde fredag den 02.10.2020 hvor der udarbejdes
plan, hvordan deltagerantallet kan holdes på max 50 spillere.
Alle medlemmer i KLØR 5 informeres snares derefter.

ONSDAG FORMIDDAG/ EFTERMIDDAG:
Morgenfryd starter kl. 09:00
Garderoben må ikke benyttes, der opstilles garderobestativ i spillelokalet.
Spar Dame starter kl. 13.30.
SPAR DAME benytter eksisterende garderobe.

ALLE ANDRE KLUBBER SPILLER UÆNDRET

Følgende er gældende for samtlige klubber og medlemmer:
Alle skal medbringe sprit og der skal spritte hænder ved bordet ved
hver bordskifte inden spillet startes op.
Der henstilles til at alle er særlige opmærksomme på at holde god
afstand i trappe- garderobe og køkken områderne.
Medlemmer, der på trods af ovennævnte tiltag, ikke er trygge ved
at spille, kan ved kontakt til egen klubformand, melde afbud med 2
dages varsel, uden krav om at finde substitutter.

3. Besked d.d. til alle medlemmer
KT sender besked til alle medlemmer via mail.
BM lægger referatet på hjemmesiden, vedhæftet orienteringsskrivelse fra DBF.
4. Næste møde:
Mandag den 05.10.2020 kl.16.30 i Haderslev Bridgecenters mødelokale
For referat:
Birgitte Steinicke
Sekretær

