Haderslev, den 14.06. 2022

Referat fra bestyrelsesmøde (nr. 83)
tirsdag den 14.06.2022 kl.17:00
i Bridgecenteret

Tilstede : Lars Rauh(LR), Kjeld Thomsen(KT),
Margrethe Jørgensen(MJ), Jørn Møller(JM), Birgitte Steinicke(BS)
Forfald: Bjarne Møller(BM) og Peter Jepsen(PJ),
Dagsorden:
1. Velkomst og formalia ved formanden
- Valg af ordstyrer - Kjeld Thomsen
- Godkendelse af dagsorden - Godkendt
- Registrering af fremmøde - Registreret
- Godkendelse af referat nr. 82- Godkendt
- Nyt fra formanden
LR gør et tilbageblik på en veloverstået, og tilfredsstillende generalforsamling med godt
fremmøde.
LR foreslå uændret konstituering, hvilket tilsluttes af alle.
Bestyrelsesposter er som følger:
Formand: LR - Næstformand: PJ - Kasserer: MJ – Events : JM - Medlemsadministrator: KT
- IT/Hjemmeside: BM - Sekretær: BS.
LR gennemgik budget, nu tilrettet efter forventet medlemstal på 269 (189 primære
medlemmer, hvoraf nogle spiller i flere klubber og 12 klubmedlemmer) .

2. Bridgen dag. 28 aug. 2022 (hjemmeside https://bridgensdag.dk/)
Bestyrelsen har besluttet at tilmelde sig Bridgens dag. KT arrangerer tiltag i forbindelse med
dette.

3. 10 års Jubilæumsturnering for klubbens medlemmer søndag den 21.08.2022. Hvem gør hvad
Det tilstræbes at der spilles i 4 rækker af 8 par. Bestyrelse har et ønske om at komme bredere
ud i medlemsgrupperne og gøre turneringen interessant for alle niveauer. Det besluttes at
lave en invitationsskrivelse (BS/LR/ KT.) .
Foreløbige sponsorer er : Jyske Bank, Gildberg Holding, Nykredit Bank, A-Steinicke/as.
Der er d.d. tilmeldt 13 par.

4. Udlejning af Bridgecenteret lokaler, kopi af leje aftale vedhæftet
LR fastslår at nuværende lejekontrakt er utidssvarende. Det aftales, at LR udarbejder et udkast
til ny lejeaftale . Denne tages med på næstkommende bestyrelsesmøde.

5. Affalds sortering i centeret
Der er endnu ikke kommet ny affaldssortering på adressen, dog har LR allerede taget initiativ
til indkøb af sortertingsspande.
6. Evt.
•

KT oplyser at arrangementsudvalg ud over KT består af Tineke de Vries, Kirsten
Sørensen og Astrid Strandbygaard .

•

Inspirationsmateriale fra Hadsund Bridgeklub tages op på kommende møde.

Næste møde:

Tirsdag den 06.09.2022 - kl.10.00 i Bridgecenteret.

For referat:
Birgitte Steinicke
Sekretær

