Haderslev, den 18.05. 2021

Referat fra bestyrelsesmøde (nr. 68 )
tirsdag den 18.05. 2021 kl. 09:30
Virtuelt møde
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. - Godkendt
- Registrering af fremmøde. - Alle online
- Godkendelse af referat nr. 67. - Godkendt
2. Nyt fra formanden.
LR refererer fra møde som han og KT har afholdt med udlejer. (jvf. referat nr. 67) Her pointerede
LR over for udlejer, at HBC ikke var nødlidende, men at vi forudser at ville komme til at mangle
medlemmer. HBC kunne derfor have brug for et tilskud til at fastholde og erhverve nye
medlemmer, hvilket udlejer var meget imødekommende overfor.
LR oplyser, at Spar Nord fonden har en pulje på 10 x 10.000 som HBC ansøger om midler fra.
3. Sommerbridge i Bridgecentret.
Pr. 21.05.2021 hæves forsamlingsforbuddet til 50 personer indendørs.
Bestyrelsen har besluttet, at der igen åbnes op for Sommerbridge i Bridgecentret hver tirsdag kl. 19
gældende fra tirsdag den 01.06.2021.
Deltagelse sker ved tilmelding på Bridgecentrets hjemmeside, så det sikres at der max er 50
deltagere. Sommerbridge er kun for HBC’s medlemmer, som alle spiller gratis mod fremvisning af
coronapas.
Der skal bæres mundbind eller visir, når man ankommer til og når man forlader centret
efter spil. Hvis man opholder sig i centret, og ikke spiller, skal man bære mundbind/visir

Kaffe /te serveres til fri afbenyttelse, dog skal deltagerne selv medbringe noget spiselige, hvis dette
ønskes. Der vil være mulighed for at købe øl/ vand / vin.
KT sørger for præmier.
4. Sommerbridge på nettet
Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med at tilbyde Sommerbridge, som afholdes for klubbens
medlemmer, via Realbridge hver onsdag aften kl. 19.00. Tilmelding foregår på REALBRIDGE på
hjemmesiden. BM står for arrangementerne.
5. Penge til undervisning
Jvf. punkt 2, beslutter Bestyrelsen, at beløbet på nedslag i husleje, samt evt. midler fra Spar Nord
pulje og evt. tilskud fra Haderslev Kommune anvendes til at hverve nye medlemmer ved at give
tilskud til begynderundervisning (egenbetaling nedsættes til 1/4 af normalpris), samt at lave en
oplysnings kampagne gennem ugeavisen.
6. Evt.
KT og KS deltager i Distriktets generalforsamling 30.06.2021

Næste møde: TIRSDAG DEN 10.08.2021 KL. 09.30 - virtuelt

for referat
Birgitte Steinicke
Sekretær

