Haderslev, den 19.04. 2022

Referat fra bestyrelsesmøde (nr. 82)
tirsdag den 19.04.2022 kl.10:00
i Bridgecenteret

Tilstede : Lars Rauh(LR), Peter Jepsen(PJ), Kjeld Thomsen(KT), Bjarne Møller(BM)
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 - Registreret alle mødt
- Godkendelse af referat nr. 81- Godkendt
Nyt fra formanden:
Fastnet telefon er opsagt , da det er en dyrere løsning. I stedet er der indkøbt et stk. brugt Iphone ( tlf. nr. 30 47 90 60), som også gør det muligt at centeret får oprettet eget mobil pay nr.
2. Regnskab
MJ og LR gennemgik det reviderede regnskabet, som er offentliggjort den 18.04.2022 på
centerets hjemmeside.
3. Budget 2022/2223.
MJ og LR gennemgik budget 2022/2023, der tager udgangspunkt i et "normalt" spilleår.
4. Hvordan ser medlemstallet ud næste år
LR gennemgik tilbagemeldingerne om medlemstal fra de enkelte klubber. Der ses generelt en
tilbagegang i medlemstallet. Dette har også været udslagsgivende for budget 2022/2023.

5.Generalforsamling 26.04.2022 kl. 19.00.
Praktiske ting i forbindelse med generalforsamlingen blev aftalt. Efter generalforsamlingen
spilles Lynbridge.
Bestyrelsen har modtaget et indkomne forslag til generalforsamlingen.
6. Evt.
•

MJ oplyser at hun og et andet medlem bliver undervist i Bridgecentralen af Inge Marie
Callesen. BM oplyser at han ligeledes har undervist et par i samme. Det er positivt at
flere lærer at håndtere Bridgecentralen.

•

MJ fremfører ønske om at der sættes gardiner eller lign. op i spillelokale mod øst, da
genskin er generende. LR vil undersøge muligheder og sørge for at dette etableres.

•

MJ henviser til at andre klubber igen er begyndt at reklamere med arrangementer, for
at skaffe nye medlemmer. Efter sommerferien planlægges et Åbent Hus arrangement
eller lign. i HBC ( KT).

Næste møde:
14.06.2022 kl. 17.00 i Bridgecenteret

For referat:
Birgitte Steinicke
Sekretær

