Haderslev, den 16.11. 2021

Referat fra bestyrelsesmøde(nr. 74)
tirsdag den 16.11. 2021 kl.10:00

i Bridgecenteret

Tilstede : Lars Rauh (LR), Peter Jepsen(PJ), Kjeld Thomsen(KT) Bjarne Møller(BM),
Margrethe Jørgensen(MJ),Birgitte Steinicke(BS).
Forfald: Jørn Møller(JM).
Dagsorden:
1. Velkomst og formalia ved formanden
- Valg af ordstyrer - Peter Jepsen blev valgt
- Godkendelse af dagsorden - Godkendt
- Registrering af fremmøde - ok
- Godkendelse af referat nr. 73 - Godkendt

2. Orientering v/ formanden





Kasserer skift er trådt i kraft pr 08.11.2021, fra hvilken dato alle formalier er på
plads.
Der er udarbejdet ny funktionsbeskrivelse (vedhæftet). Denne godkendes.
Pga. smittetilfælde blev Frokostbridge 29.10.2021 aflyst.
Husleje er pr. 01.11.2021 blevet indeksreguleret, med forhøjelse på kr. 30 pr.
mdr.

3. Procedure vedr. Covid-19.
På Bestyrelsesmødet den 05.11.2021 anførte Lars behov for at centeret har en
procedure/ handleplan ved nye smittetilfælde i forhold til evt. nedlukning af centret/
klubber, orientering til medlemmer m.m. I den forbindelse har Lars haft kontakt til
DBF. DBF oplyser, at de har haft kontakt til Kulturministeriet herom, der findes ingen
specifik vejledning.

Bestyrelsen har derfor udarbejdet følgende handleplan for Haderslev Bridgecenter,
gældende fra onsdag den 17.11.2021.

Handleplan for covid-19:
1. En forudsætning for at komme i Bridgecenteret er, at man har et gyldigt
coronapas.
2. Er et medlem konstateret smittet med covid-19, skal vedkommende hurtigst
mulig kontakte klubformanden, som informerer formanden for bestyrelsen.
3. Hold og deltagere vil efterfølgende blive informeret og blive bedt om at lade sig
teste før de igen kan komme i centeret. Vi henviser til at følge
Sundhedsstyrelsens vejledning for "nærkontakt og anden kontakt person".
4. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at lukke klubber/ hele bridgecenteret, hvis
smitten breder sig blandt klubbens medlemmer.
5. Bestyrelsen vil løbende revurdere handleplanen i forhold til smitteudviklingen.
Herudover indskærpes øget opmærksomhed på tidligere udsendte
smitteforebyggende foranstaltninger, så som udluftning, hygiejne, afspritning af borde,
brug af sprit efter hver runde m.m.
BM sender mail ud til alle medlemmer vedr. ovennævnte, samt lægger det på
hjemmesiden
4. Medlemshvervning( Lars/ Kjeld)
Følgende tiltag er effektueret:
 Tre medlemmer har delt flyers ud på gågaden.
 Der er blevet indrykket annoncer i Ugeavisen igennem tre uger, heraf to gange
på forsiden.
 Der er blevet indrykket annoncer på Facebook i en radius af 15 km fra
Haderslev, henvendt til aldersgruppen 35-65 år.
 Der er blevet lagt flyers hos Tandlægerne og i Opstrammeren.
 Medlemmer har frit kunne tage flyers fra centeret til uddeling.
 Kjeld har afholdt et minikursus for 20 idræts/sundhedsstuderende fra UCSYD,
som inspiration til tankesport.
5. Evt.
Bestyrelsen vil have opmærksomhed på at kontakte ny Kultur/Fritidsudvalg når dette
er på plads.
6. Næste møde:

Tirsdag den 25.01.2022 kl. 10.00 - i Bridgecenteret
For referat:
Birgitte Steinicke
Sekretær

