Haderslev, den 07.09. 2021

Referat fra bestyrelsesmøde (nr. 71)
tirsdag den 07.09. 2021 kl. 10:00
I Bridgecenteret
Til stede: Lars Rauh (LR), Bjarne Møller (BM), Jørn Møller (JM), Peter Jepsen (PJ), Margrethe
Jørgensen (MJ), Birgitte Steinicke (BS)
Dagsorden:
1. Velkomst og formalia ved formanden
Formanden bød velkommen til alle og en særlig velkomst til Margrethe Jørgensen, som efterfølgende
præsenterede sig.
- Valg af ordstyrer - Peter Jepsen blev valgt
- Godkendelse af dagsorden - Godkendt
- Registrering af fremmøde - alle til stede
- Godkendelse af referat nr. 70 - Godkendt

2. Konstituerende møde, Funktionsbeskrivelser 2020-2021 vedhæftet
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
næstformand: Peter Jepsen
Kasserer: Margrethe Jørgensen
IT leder: Bjarne Møller
Sekretær: Birgitte Steinicke
Bestyrelsesmedlem: Kjeld Thomsen
Bestyrelsesmedlem: Jørn Møller

Funktionsbeskrivelsen blev gennemgået og tilrettet således:
Mail administration (centrets postgange, besvarelses af mail m.m.): flyttes fra KT til LR.

Gmail system (ajourføring) flyttes fra LR til BM.
LR tilretter ovenstående i Funktionsbeskrivelsen 2021/2022.
Vedr. ajourføring af medlemsoplysninger aftales at LR og BM laver medlemslister som bedes
ajourført i de enkelte klubber.
Vedr. Frokostbridge aftales opstart sidste fredag i oktober, ansvarlig herfor JM

3.Generalforsamling. (referat vedhæftet)
Som opfølgning på spørgsmål fra medlem vedr. passive medlemmer, oplyser LR, at han har forsøgt at
nedlægge den klub der figurerer som ”passive medlemmer" - dette er ikke muligt. LR vil kontakte
Bridgeforbundet herom. For ikke at skabe yderligere forvirring, er der i stedet oprettet en ny klub,
navngivet: Ikke spillende medlemmer.
Bestyrelsen var enige om at afviklingen af Generalforsamling var gået godt, samt meget positive over
den store medlemstilslutning.
BM vil undersøge muligheden for at lægge formandens beretning (power point) på klubbens
hjemmeside.
BM og KT udarbejder ny forside til klubbens hjemmeside.

4. Realbridge, skal vi fortsætte, Distrikt syd spiller hver søndag:
LR orientere om de forskellige realbridge tilbud som distriktet og forbundet tilbyder. Det aftales, at
der orienteres om disse på vores hjemmeside.
BM oplyser, at der har været sat 3 turneringer op i realbridge, men der har ikke været tilslutning
hertil. Det aftales at orientere bedre om tilbuddet på vores hjemmeside, idet den manglede tilslutning
kan skyldes at medlemmerne ikke har været gjort tydelig opmærksomme herpå.
Følgende blev drøftet: Muligheden for at der åbnes op for at private kan lave egne turnering,
muligheden for at oprette en realbridge klub i klubben, samt muligheden for at lave realbridge
turneringer på lige fod med f.eks. frokostbridge og andre events. KT foreslog at overlade den
yderligere planlægning til Eventudvalget. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Ydermere skal der
oplyses om muligheden for egne turneringer på hjemmesiden. Kontaktperson: BM

4. Eventuelt
LR orienterede om turneringsleder kurser og kurser i bridgecentralen. PJ forespørger om der er
mulighed for at turneringslederkurset kan afholdes i egne lokaler for at tiltrække flere lokale
interesserede. KT og LR arbejder videre med kursus modul 1 i eget regi.
Næste møde: TIRSDAG DEN 16.11.2021 KL. 10.00 - i Bridgecentret.
for referat
Birgitte Steinicke, Sekretær

