
   
 
 

Haderslev, den 25.01. 2022 
 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde (nr. 79) 
tirsdag den 25.01.2022 kl.10:00 

Virtuelt møde. 
 

 
Tilstede : Lars Rauh (LR), Kjeld Thomsen(KT), Bjarne Møller(BM),Peter Jepsen(PJ), 

Margrethe Jørgensen(MJ), Jørn Møller(JM), Birgitte Steinicke(BS) 
 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og formalia ved formanden  

- Valg af ordstyrer - Peter Jepsen 

- Godkendelse af dagsorden - Godkendt  

- Registrering af fremmøde - alle tilstede 

- Godkendelse af referat nr. 78 - Godkendt 

 

2. Opdatering af corona restriktioner fra DBF/ Kulturministeriet  

Kravet om mundbind eller visir er forlænget til og med den 31. januar.  Alle over 12 år skal 
bære mundbind eller visir, når de opholder sig i lokaler, der ikke er omfattet af nedlukning. For 
bridgeklubben vil det sige, at alle skal have mundbind eller visir på ved ankomst og afgang, 
samt når de står op mv. Mundbind/visir må tages af, når man sidder ved bordene. 

Med henvisning til at Sundhedsstyrelsen, fra mandag den 24.01.2022,  nu anbefaler, at smittede 
kan afslutte selvisolation når de ikke længere har symptomer på corona virus, samt at der er 
gået fire dage fra testtidspunktet  har bestyrelsen med et flertal besluttet følende : 

 Medlemmer der har gyldigt coronapas, men alligevel er blevet smittet med corona må  igen 
møde op i  bridgecentreret  når de ikke længere har symptomer på corona virus, samt at der er 
gået fire dage fra testtidspunktet. 

3. Simuleret regnskab 2021/ til brug for budget 2022 
 
LR orienterede omkring regnskab.  



For bedre at kunne gennembearbejde næste års budget vil klubformændene blive bedt om at 
indhente en tilkendegivelse fra  de enkelte medlemmer, om de også spiller i klubben i 
kommende sæson. LR sender mail til klubformændene  herom. 

 

 

 

 

Mht.  sommerbridge besluttes at klubbens medlemmer kan spille gratis  den 1. måned i 2022 

 

4. Kaffemaskine samt  service af den 
 
LR oplyse, at det efterhånden er svært at skaffe reservedele til centerets kaffemaskine, der har 
mange år på bagen. Ydermere beløber serviceaftalen  sig til ca. kr. 11000 årligt.  
Det besluttes, at nuværende serviceaftale opsiges samt at  LR undersøger alternative 
muligheder og indkøber ny kaffemaskine/ indgår ny serviceaftale  
 
5.Spil uden substitutter 

Som i resten af samfundet  er også  flere af bridgecenterets medlemmer  ramt af corona.  Derfor  
spilles der fortsat uden substitutter foreløbig til og med 20.02.2022.  

LR sender mail ud til alle medlemmer med klubformændenes mailadresser . 

 
 
6. Evt. 
 

• LR og KT undersøger nye muligheder for  at ansøge om kompensation. 
 

• Alle frokostbridge arrangementer er foreløbig aflyste  
 

• Dato for generalforsamling : tirsdag den 26.04.2022 
 
 
 
 

 
Næste møde:  tirsdag den  08.02.2022 kl.10.15 
 
 
For referat: 
Birgitte Steinicke 
Sekretær 


