
   
 
 

Haderslev, den 22.03. 2022 
 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde (nr. 81) 
tirsdag den 22.03.2022 kl.10:00 

i Bridgecenteret 
 

 
Tilstede : Lars Rauh(LR), Peter Jepsen(PJ), Kjeld Thomsen(KT), 
Margrethe Jørgensen(MJ), Jørn Møller(JM), Birgitte Steinicke(BS) 
 
Forfald: Bjarne Møller(BM) 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og formalia ved formanden  

- Valg af ordstyrer - Peter Jepsen 

- Godkendelse af dagsorden - Godkendt  

- Registrering af fremmøde - Registreret 

- Godkendelse af referat nr. 80- Godkendt 

Nyt fra formanden: 

 LR oplyser, at det i nogle klubber fremadrettet spores rekrutterings udfordringer i forhold til 
besættelse af formandsposter til at  kører klubberne. Ydermere er der generelt manglende 
medlemstilgang, hvilket stiller HBC i en udfordrende situation som  fordrer fokus  i årene 
fremover.  

2. Forespørgsel vedr. Udlejning af lokaler : 

LR har fået en forespørgsel fra en privat  bridgeklub vedr.  fast leje af  lokale i centeret. Efter en 
længere drøftelse er bestyrelsen kommet frem til følgende beslutning: 

Begrundet i en interessekonflikt ser bestyrelsen sig nødsaget til at takke nej til udlejningen.  LR 
giver forespørgeren  tilbagemelding herom. 

3. Hvordan ser medlemstallet ud 2022/2223. 

LR gennemgik  tilbagemeldingerne fra de enkelte klubformænd. Som nævnt under punkt 1, ses 
en medlems tilbagegang. 

 

 



4. Generalforsamlingen 26.04 2022 kl. 19.00 
 
Indkaldelsen  gennemgået og  godkendt. LR sender indkaldelsen ud til medlemmerne med  
oplysning om at sidste frist for  forslag , som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være indsendt skriftlig til formanden eller et bestyrelsesmedlem senest 12.04.2022 (to uger 
inden generalforsamlingens afholdelse).  
 
 MJ lægger det  reviderede regnskab på Hjemmesiden  senest den 20.04.2022. 
 
 
5. Kaffemaskine, indkøb af kaffe mv. 
 
Ny kaffemaskine  er installeret d.d.  Ny leverandør er Kaffeimperiet. 
 

 
6. Spil med  substitutter. 

 
Fra sæson 2022/2023 spilles der igen med substitutter. 
 
Det vil fremover være op til hver enkelt klub at beslutte om de vil fortsætter med reduceret 
hold ved forfald eller om der stilles med substitutter.  
 

 
7. DBF afholder Klubdag den lørdag en 12.11.2022. i Fredericia. 

 
Interesserede i  at deltage i arrangementet, kan  henvende sig til LR. 

 
 
8. Evt. 

 
 Der planlægges en 10 års Jubilæumsturnering for klubbens medlemmer søndag den 

21.08.2022. 

 
 Ved generalforsamlingen nedsættes et  arrangements/events udvalg. 

 
 LR og KT udsender nyhedsbrev til medlemmerne med info om: Frokostbridge 

den 01.04.2022, dato for generalforsamling 26.04.2022, samt dato for  
Jubilæums turnering 21.08.2022. 

 
 

 

Næste møde:  Blev ikke aftalt 
 
 
 
For referat:      
 
Birgitte Steinicke 
Sekretær 


