
   
 
 

Haderslev, den 06.09. 2022 
 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde (nr. 84) 
tirsdag den 06.09.2022 kl.10:00 

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 - KT 

- Godkendelse af dagsorden - Godkendt  

- Registrering af fremmøde - Registreret  

- Godkendelse af referat nr. 83- Godkendt 

- Nyt fra formanden: 

LR  : Den nye kaffemaskine er nu blevet  indstillet på ur, således at den tænder og slukker, så 
den kun er aktiv , når de enkelte klubber spiller.  Resten af tiden bruges den gamle 
kaffemaskine.  Kander fyldes fra begge maskiner. Den nye maskine kan manuelt startes via den 
nye I-phone der ligger på kontoret("Phillips, Hue "start/ sluk/ kaffemaskine).  

 Det aftales, at LR sender skrivelse til alle formænd vedr. brug af kaffemaskinerne,  samt  beder 
formændene  om opdatering af mail lister på medlemmerne og  opdatering  af  substitutlister. 

Der er blevet opsat rullegardiner i det store lokale, hvilket  har været et ønske fra mange 
medlemmer. LR undersøger behovet for at  opsætte  lignende  i lokale 2. 

Rengøring af lokaler v/ SUS rengøring ,starter op igen fra på onsdag den  07.09.2022.  Der 
foretages rengøring to gange ugentligt - natten mellem tirsdag og onsdag samt fredage. 

Der er blevet vasket vinduer udvendig  i  alle lokaler . 

Der er blevet lavet omslag til alle klubber,  alle formænd er informeret herom. 

 



 

 

 

2.  Bridgens dag. 28 aug. 2022 (KT/JM): 

Der mødte kun  2 personer op.  KT oplyser, at der endnu ikke foreligger  evaluering af dagen fra 
Bridge Forbundets side. Deltagelse i lignende arrangement i fremtiden vil blive overvejet. 

3.  Evaluering af  Drop- in 2022: 

LR konstaterer, at det har været god tilslutning gennem hele perioden -  i gennemsnit ca. 40 
personer pr. gang. Der har ikke været mange deltagere fra andre klubber. 

KT laver en opgørelse til MJ, vedr. "kagebagerne",  til brug for afregning. 

 

4.  Evaluering af10 års Jubilæumsturnering søndag den 21.08.22:  

LR konstaterer, at Jubilæums turneringen må  ses som en  succes, med god opbakning og gode 
tilbagemeldinger fra deltagerne. 

5.  Undervisningshold (KT): 

Dette års lynkursus og efterfølgende begynder kursus starter op 05.10.2022 kl. 18.30- 21.15,  
på meget favorable vilkår. Der er pt. tilmeldt  6/7 personer. 

Mulighed for  et fremtidigt Intro- medlemskab bliv drøftet. Det aftales, at MJ og BS udarbejder 
et udkast/ forslag til  videre drøftelse på kommende bestyrelsesmøde. 

Herudover vil der fortsat være mulighed for "indslusning" af medlemmer fra  begynderkurset i 
sidste halvdel af  spillesæsonen, efter aftale med den enkelte klubformand. 

 

6.  Arrangementsudvalg (KT): 

KT oplyser, at  det nye arrangementsudvalget, som ud over KT består af:  Tineke de Vries, 
Kirsten Sørensen, Astrid Strandbygaard og Erik Hørlyk, holder deres første møde i næste uge.  
Der vil blive udarbejdet en arrangementskalender, hvor også Frokostbridgen fremgår. 
Frokostbridgeteamet består, ud over JM og LR , af Kirsten Fink og  Susanne Skou. Det foreslås at 
frokostbridgen flyttes til  en  første fredag i måneden, med opstart november 2022. 

 

7.  Udlejning af Bridgecenteret lokaler (LR): 
 
LR gennemgik omdelt  udkast  til  fremtidig lejekontrakt.  Ud fra dette, foreslår MJ, at  der  
udarbejdes 2 lejekontrakter -  en til bridge relaterede formål og en til øvrige  formål. 
Bestyrelsen tilslutter sig dette. Herudover foreslår JM,  at der opkræves et depositum.  LR 
indarbejder ovennævnte i  nye lejekontrakter. 
 
 



 
 
 
8.  Opstart af bridgeåret/ kontingent: 
 
LR oplyser, at medlemstallet endnu ikke er helt opgjort.  
LR og MJ laver  medlemsopkrævning. 
 
 
 
9.  Evt: 
 

• LR  tager kontakte  til Forbundet vedr.  Haderslev Kommunes tolkning  af 
folkeoplysningsloven. 

 
• MR : forespørgsel vedr. klubbers tilgængelighed for medlemmer. LR svarer, at i 

princippet er  ingen klubber lukket, men der er en logistik, der skal gå op, og 
medlemmer tilbydes venteliste. 

 
• MJ:  Evt. tilretning af sponsor reklame 

 
• BS : Tilretningspunkter af  hjemmesiden  videregives til BM. 

 
 

• Fra sidste møde :Inspirationsmateriale fra Hadsund Bridgeklub tages op på kommende 
møde. 

 
 
 
 
 
 
Næste møde:  

 
Tirsdag den 22.11.2022 - kl.10.00 i Bridgecenteret. 
 
 
 
For referat:      
 
 
Birgitte Steinicke 
Sekretær 
 
 


