Referat nr.49, d. 9. marts. 2020
1

2

3

Velkomst og formalia
Ved formanden

-

Nyt fra formanden

-

Generalforsamling

-
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Budget
Status

-
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Events

-

7

KT – grøn turnering

-

8

KT - Ny struktur

-
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Bridgecafé
Frokostbridge

-

11

Evt.

-

-

Peter Jepsen valgt til ordstyrer
Dagsorden godkendt
Fremmøde – Lars Rauh(LR) – Kjeld Thomsen(KT) – Jørn
Møller(JM) – Peter Jepsen(PJ) – Bjarne Møller(BM) – Kirsten
Fink(KF) – Kirsten Sørensen(KS)
Afbud – Arne Hansen (AH)
Referat nr. 48 godkendt
Forsikringsskade, som medførte defekte servere, computer,
router og kortblandemaskine er anerkendt af Alm. Brand.
8 personer har gjort hovedrent i lokalerne og depotrummene.
Der indkaldes til generaforsamling d. 28. april 2020 kl.19 med
den sædvanlige dagsorden. Dog indføres et ekstra punkt, hvor
Kjeld vil komme med et oplæg om nye muligheder vedr.
kontingent og klubtilhørsforhold.
Peter Jepsen modtager genvalg
Arne Hansen modtager ikke genvalg
Kirsten Fink modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Kjeld Thomsen og ?
Forberedelsen af generalforsamlingen færdiggøres på næste
bestyrelsesmøde
LR og KT og relevante bestyrelsesmedlemmer laver budget
LR udleverede et 11 måneders regnskab og vi gennemgik de
sidste to årsregnskaber
Events – overskud i alt 5100 kr – frokostbridge 8500 kr + salg af øl
og vand.
Vi skal have et møde med eventsudvalget omk. koordinering af
de forskellige tiltag
Godt arrangement – vi så gerne, at der var deltagere fra vores
egen klub – det må vi reklamere for.
Vi laver en arbejdsgruppe, der skal kigge på nye muligheder vedr.
kontingent og klubtilhørsforhold
Lukkes og afløses muligvis af noget andet
Stor succes – næste sæson afholdes frokostbridge i okt., nov.,
dec., feb., marts og april
Deadline d. 12. marts for aflevering af lopper. For nuværende
ikke lopper nok og hvis der ikke kommer mere , gemmes det
indkomne til næste år og der stilles en kasse, hvor man kan
aflevere lopper.
Funktionsbeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer er lagt på
hjemmesiden
Forslag om at deltage i landsdækkende handicapturnering og
lave en holdturnering for hold fra distriktet. Evt. lave en dag i
HBC, hvor holdturnering introduceres.

