Haderslev, den 10.01. 2022

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde (nr. 78 )
Mandag den 10.01.2022 kl.10:00
Virtuelt møde.
Tilstede : Lars Rauh (LR), Kjeld Thomsen(KT), Bjarne Møller(BM), Margrethe
Jørgensen(MJ), Jørn Møller(JM), Birgitte Steinicke(BS)
forfald:
Peter Jepsen

Dagsorden:
1. Velkomst og formalia ved formanden
- Valg af ordstyrer - Bjarne Møller(BM) blev valgt
- Godkendelse af dagsorden - Godkendt
- Registrering af fremmøde - ok
- Godkendelse af referat nr. 77 - Godkendt
2. Begynderhold 2021/22
KT oplyser, at begynderholdet i bridge er "flået i stykker "af nedlukninger, frygt for smitte og
andre årsager. Faktum er, at der d.d. kun er 6 spillere tilbage fra holdet på oprindeligt 15. Det
betyder, at det p.t. ikke giver mening at køre dette hold videre. KT fremfører forskellige
løsninger, herunder at udsætte kurset til ny opstart til september. Bestyrelsen bakker op om
udsættelsen. Det besluttes herudover at tilbagebetale deltagergebyret samt evt.
kursusmateriale mod tilbagelevering heraf.
Kort Drøftelse af hvordan vi rekrutterer nye medlemmer - sættes på som punkt til et af de
kommende møder .
3. Opdatering på corona situationen - v/ formanden samt beslutning om evt. genåbning af centeret
LR orienter om at anbefalingen om at indstille foreningsaktiviteter ikke længere er gældende
efter 05.01.2022. Der gælder derfor ingen særlige opfordringer til foreningslivet om ikke at
afholde eller deltage i aktiviteter. Dog opfordres der stadig til at overholde
sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende råd om smitteforebyggelse.
Efter en drøftelse af ovenstående, kom bestyrelsen, med et flertal, frem til følgende beslutning;

Centret åbnes for alle aktiviteter fra mandag den 17.01.2022

Bestyrelsen opretholder Myndighedernes restriktioner om at alle bærer mundbind eller visir,
ved ankomst og afgang, samt når man bevæger sig rundt, går på toilettet etc. Mundbindet kan
tages af, når man sidder ved bridgebordet.
Der skal fortsat fremvises gyldigt coronapas ved ankomst.
Bestyrelsen er klar over, at den nuværende smittesituation giver anledning til bekymring hos
nogle medlemmer, som derfor ikke ønsker at møde op. Disse er ikke forpligtede til at stille med
substitut, men bedes give besked til deres respektive klubformænd herom. I givet fald spilles
der med reduceret hold.

4. Evt.
Næste møde fredag den 25.01.2022 kl.10.
For referat:
Birgitte Steinicke
Sekretær

