
   
 
 

Haderslev, den 17.01. 2023 
 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde (nr. 87) 
tirsdag den 17.01.2023 kl.10:00 

i Bridgecenteret 
 

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

 
 
Forfald:  Jørn Møller(JM) 
 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Velkomst og formalia ved formanden.  

- Valg af ordstyrer - PJ 

- Godkendelse af dagsorden - Godkendt  

- Registrering af fremmøde - Registreret  

- Godkendelse af referat nr. 86- Godkendt 

- Nyt fra formanden: 

En tidligere omtalt  sag vedr. et medlem er afsluttet. 

Der har igen været problemer med opvaskemaskinen. Denne gang  har  det vist sig at  
afløbsslangen  var defekt. Den er  nu blevet udskiftet og  opvaskemaskinen fungerer igen.  

Elevatoren har  været ude af drift. Montøren  kommer d.d., det forventes at  elevatoren  
efterfølgende  vil  kunne benyttes. 

Bestyrelsen  laver, i samarbejde med Lars Andersen - Skovgaard Vine, en vinsmagningsaften  
Tirsdag den 7. mart kl.18.00. Invitation udsendes til alle medlemmer. 

 

 



 

 

2.  Referat fra -  samt aftaler efter  Møde vedr. ansøgning om § 79 midler/ Internt 
stikordsreferat. Vedhæftet (BS) 

ansøgningsfrist 28. feb. 2023. 

Det aftales at LR og KT indsender ansøgning vedr. samtlige af vores arrangementer med  

begrundelse som beskrevet i stikordsreferatet. 

LR  tager kontakt til revisor vedr.  spørgsmål om hensættelses konto. 

Det besluttes at ansøgning fra §18 midler frafaldes, idet det primært er udenfor vores 

målgruppe. Medlemskab af Frivillig Huset anses derfor ikke som nødvendigt. 

MJ og BS tager kontakt til kontaktperson fra mødet, for nærmere drøftelse af  vores lokaler. 

 

3.  Sølvturnering  07.01.2023(KT) 

Overskuddet er  opgjort til  kr. 5395, herfra fragår betaling til DBF for sølvpoint.  

 Det flotte overskud skyldes alene en KÆMPE  indsats fra Arrangementsudvalget- TUSIND TAK. 

 

4. Udkast til ny lejeaftale af Bridgecenterets lokaler, vedhæftet (MJ):   

LR og MJ gennemgik revideret udkast til lejeaftaler. Nye lejeaftaler godkendes. 

 

5. Handicap parkeringspladser 

Bestyrelsen har fået henvendelse fra et medlem vedr. handicapparkering i gården. 

Medlemmet hat haft kontakt til Haderslev Kommune, der har oplyst at der forefindes en 
handicapparkeringsplads i gården.  Af vores lejekontrakt fremgår at HBC råder over 1 
parkeringsplads i gården, derfor er den omtalte plads ikke en som HBC kan disponerer over.  

BM tager kontakt til medlemmet desangående.  

Der henvises i øvrigt  til vores referat  nr, 85 fra 22.11.2022  hvor følgende anbefales: 

HBK råder kun over 1 parkeringsplads i gården. Denne er reserveret til medlemmer med nedsat 
funktion og er pt. allerede anvendt på alle spilletidspunkter . De omtalte personer er  registreret 
med  bilens nummerplade hos parkeringsselskabet. Bestyrelsen er klar over at der er flere 
medlemmer der har behov for,  og ønsker en tæt på parkering. Derfor opfordrer vi til, at man i de 
enkelte klubber er behjælpelig  med at finde løsninger, så som  tilbud om  at et andet medlem,  
kan køre bilen over på p. pladsen bag Lagkagehuset, samt hente bilen  igen efter endt spil.   

 



 

 

6. Porte i gården bliver automatiseret til foråret -  hvordan håndteres dette 

LR refererede fra møde med udlejer vedr. automatisering af porte i begge ender af  
ejendommen. Lejerne vil kunne åbne porten via en APP, og der vil blive opsat en 
aktiveringsknap i vores opgang. Vi vil få nærmere information inden automatiseringen 
installeres. Herefter må vi finde løsninger på hvordan vi kan håndtere dette.  
 
 

7.  Evt:  
 
BS og MJ orienterede om tiltag i forbindelse med medlemshvervning.  
 

• Der er afsøgt mulighed for venskabsturnering med nævnte klubber, disse har ikke vist 
interesse. 

 
• Der er igangsat korrespondance med formanden for paraplyorganisationen under 

Dansk Handicap Forbund, Haderslev, hvorfra vi afventer tilbagemelding. 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag den  14.03.2023 - kl.10.00 i Bridgecenteret. 
 
 
 
 
 
For referat:      
 
 
Birgitte Steinicke 
Sekretær 
 
 


