Haderslev, den 10.08. 2021

Referat fra bestyrelsesmøde (nr. 69 )
tirsdag den 10.08. 2021 kl. 09:00
Virtuelt møde
Til stede : Lars Rauh (LR), Kjeld Thomsen (KT), Bjarne Møller (BM), Jørn Møller (JM), Peter
Jepsen (PJ), Birgitte Steinicke (BS)
Forfald: Kirsten Sørensen (KS)
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. 68 - Godkendt

2. Nyt fra formanden
LR har fået afklaring på, at suppleanters valgperiode er 1 år. LR oplyser, at Erik Pedersen har sagt ja
til at være dirigent til Generalforsamlingen.

3. Regnskab og Budget (vedhæftet indkaldelsen: Regnskab samt budget som regneark)
LR gennemgik resultatopgørelse 20/21 samt forventet budget 21/22. Budget 21/22 er et balanceret
budget med et lille overskud. Henset til medlemstilbagegang ses dette tilfredsstillende.
Indkaldelsen til Generalforsamlingen blev godkendt.

4. Sommerbridge i Bridgecentret - Realbridge skal det fortsætte?
Sommerbrigde i Centret har haft god tilslutning siden opstart.
Realbridge har været en stor succes med stor tilslutning indtil for en uge siden, hvor turneringen
måtte aflyses for første gang. Det er uvist, om det skyldes ferietid, eller om tilslutningen er dalende
grundet mulighed for bridge i Centret. BM foreslår, at vi fortsætter med Realbridge indtil september

med et limit på fire borde. Dette tilsluttes af Bestyrelsen. Efterfølgende tages der stilling til, hvordan
Realbridge fortsætter, og om der skal betales et deltagergebyr. Bestyrelsen besluttede, at der på
kommende Generalforsamling bedes om tilkendegivelse fra medlemmerne om, hvorvidt der er
interesse for, at tilbuddet fortsætter.

5. Penge til undervisning
LR oplyser, at der er ansøgt om et beløb på ca. kr. 60.000 fra Haderslev Kommune. Vi har fået kr.
25.000. Disse er kr. for kr. øremærket til projekt ”nye medlemmer” og udbetales først, når udgiften er
afholdt.
På 1. bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen vil Bestyrelsen drøfte ideer hertil samt hvilke tiltag,
der kan iværksættes.
Ydermere er der søgt hos DGI (om huslejetilskud - dem har vi ikke hørt fra endnu).

6. Vedtægtsændringer
LR fremlagde forslag til vedtægtsændring § 10, til generalforsamlingen .
Forslag :
Med det formål at gøre organisationen af bestyrelsens arbejde mere fleksibel foreslås følgende
ændring:
§10 Bestyrelsen
Nuværende formulering:
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sponsorleder, IT-leder, medlemsadministrator og
sekretær.
Foreslået ændret til:
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen tilslutter sig ændringsforslaget, som vil komme med på Generalforsamlingen den
31.08.2021.

7. Eventuelt
KT oplyser, at Bridgecentret har 10 års Jubilæum i 2021 og foreslår, at der i anledningen heraf
afholdes Jubilæumsturnering. Forslaget tages på som punkt på 1.bestyrelsesmøde efter
Generalforsamlingen.
LR vil tage kontakt til SKAT-klubben vedr. lokaler.
Næste møde: TIRSDAG DEN 24.08.2021 KL. 09.00 - i Bridgecentret.
for referat
Birgitte Steinicke, Sekretær

