
   
 
 

Haderslev, den 08.02. 2022 
 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde (nr. 80) 
tirsdag den 08.02.2022 kl.10:15 

Virtuelt møde. 
 

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

Margrethe Jørgensen(MJ), Jørn Møller(JM), Birgitte Steinicke(BS) 
 
Forfald: Kjeld Thomsen(KT), 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og formalia ved formanden  

- Valg af ordstyrer - Peter Jepsen 

- Godkendelse af dagsorden - Godkendt  

- Registrering af fremmøde - Registreret 

- Godkendelse af referat nr. 79- Godkendt 

 

2. Opdatering af corona restriktioner fra DBF/ Kulturministeriet  

Alle corona restriktioner ophørte d. 1. februar2022. Det betyder, at der ikke længere er forbud 
mod visse arrangementer eller krav om mundbind eller coronapas i bridgeklubber.  

DBF opfordrer dog klubberne til fortsat at følge Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende 
anbefalinger, der gælder generelt i samfundet, herunder: 

• Sundhedsstyrelsens generelle råd, som kan findes 
her: https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad  

• Sundhedsstyrelsens råd til håndtering af sygdom og symptomer, som kan findes 
her: https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smitte 

LR  kontakter klubformændene  i forhold til  fokus på håndtering af tidligere udsendte 
smitteforebyggende tiltag, udluftning, afspritning m.m. 

3. Møde med kommunen. 

LR refererede fra tre møder, som LR, PJ samt Alfred Johannsen har afholdt med Haderslev 

Kommune(kultur og fritidsudvalget),efter at det nye byråd er tiltrådt. HBC ønsker at få sat fokus på 

de udfordringer Kommunernes nuværende tolkning af Folkeoplysningsloven  stiller HBK i.  

https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet


 

 

 

Der opleves en  imødekommenhed og forståelse. LR oplyser, at der fra klubbens side fortsat "skubbes 

på" i forhold til dette. 

 
4. Kaffemaskine  service opsagt 
 
LR har opsagt  den nuværende aftale, som udløber med  udgangen af juli. 
LR  er i gang med at indhente  flere tilbud  og forventer at  indkøbe ny kaffemaskine/ indgår ny 
serviceaftale snarest.  
 
5.Spil uden substitutter 
 
Frem til den 30.04. 2022 er det op til hver enkelt klub at beslutte om de fortsætter med 
reduceret hold ved forfald eller om der stilles med substitutter.  
 
 
6. Evt. 
 

• LR orienterede om forestående  møde med rengøringsselskabet  vedr. standard. 
 

• For at reducerer varmeudgifterne, spiller Pass klubben  i det midterste lokale  i resten 
af sæsonen. 
 

 
 

Næste møde:  tirsdag den 22.03.2022 kl.10.00 
 
 
 
For referat:      
 
Birgitte Steinicke 
Sekretær 


