
   
 
 

Haderslev, den 19.10. 2020 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde (nr. 61 ) 

torsdag den 19.10. 2020 kl.16:30 
Bridgecenterets 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. Velkomst og formalia ved formanden.  
 
 - Valg af ordstyrer - Peter Jepsen blev valgt. 
 - Godkendelse af dagsorden.  Dagsorden godkendt. 
 - Registrering af fremmøde. Bestyrelsen er fuldtallig. 
 - Godkendelse af referat nr. 59 og 60. - Referaterne godkendt.  
 

2. Nyt fra formanden. 
 
2a. 
LR refererede fra møde som LR og PJ har afholdt med Kjeld Trane 
(Formand for udvalget for Kultur og Fritid) og Christian Haugk(chef for 
Kultur og Fritid). Konklusion på mødet er, at der trods velvilje fra 
udvalget, pt. ikke er midler til at give tilskud til Bridgecentret.  
 LR pointerer vigtigheden af fortsat at påvirke politikerne, i forhold til at 
frafalde reglen om at tilskuddet er forbeholdt aldersgruppen under 25 år . 
 
2b. 
LR har indkøbt visir og mundbind som kan købes i bridgecentret. 
 
2c. 
LR oplyser, at et antal medlemmer p.t. har meldt afbud, pga. Covid-19 
situationen.   
Det pointeres, at medlemmer der melder afbud af andre årsager, forsat 
skal finde substitutter som hidtil. 
 
 



 
 
 
 
3. For bedre at kunne styre Centeret bør vi have nogle udvalg som tager sig af de 
forskellige sektioner. F.eks. Udvalg som tager sig af kommunen / tilskud/ect. 
Udvalg som tager sig af vedtægtsændring. Udvalg som tager sig af kunst/ 
udsmykning. Udvalg turnering/ frokostbridge / event. Udvalg som tager sig af 
Sponsorater. Udvalg som tager sig af?? 
 
LR fremlagde forslag om nedsættelse af ovennævnte udvalg.  KS 
gennemgik et udkast, udarbejdet til ovennævnte. 
 Konklusion på drøftelse: Bestyrelsen vil på det/de kommende møder 
gennemgå/ justere og revidere eksisterende Funktionsbeskrivelser, samt 
evt. inddrage de ovennævnte forslag. 
  
4. Centeret mangler personer der har indgående kendskab til BC 3, samt 
turnerings ledere (6 er tilmeldt til kursus i Svendborg). 
 
LR orienterede om, at der er brug for, at flere får kendskab til brug af 
BC(Bridgecentralen). JM og KS tilmeldes kursus den 31.10.20 i Vejle. 
BS forespørger Holger Baden Sørensen.  
LR opfordre til at flere medlemmer viser interesse for at deltage.  
Interesserede medlemmer, både til kursus for Turnerings ledere og 
kursus i BC kan kontakte LR. 
 
 
5. Eventuelt  
 
intet drøftet 
 
 

6.  Næste møder: 
 
Fredag den 23.10.2020 kl. 10.00- VIRTUELT MØDE (62) 
 

Mandag den 09.11.2020 kl.09.30 i Bridgecenters mødelokale (63) 
 
 
 

For referat: 
Birgitte Steinicke 
Sekretær 


