Referat
Emne: Bestyrelsesmøde i Foreningernes Hus.
Formål med mødet: Dagsorden
Mødeleder: JEH

Til stede: Jens E. Hammer (JEH), Gunnar
Langkilde (GL), Kirsten Gundorff (KG), Bodil
Knørr (BK), Per Møller Hansen (PMH), Ivan
Brøgger (IB)

Referent: KG
Dato: 6. juli 21
Varighed: 18 til 21,30

Fraværende:
Annette Jønsson
Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1.
Godkendelse af
referat

Referat godkendt uden
bemærkninger

2.
Nyt fra formanden

Ansvarlig:

Deadline:

Vi har fået brev fra kommunen vedr.
indsamling af skrald på veje og
stier, mod betaling. Vi mener ikke vi
kan samle folk til dette.
Distriktet opfordrer alle klubber til at
komme mere ud at spille. Især er
der en turnering for ”Klubhold”, hvor
vi meget gerne skulle have mindst
et hold med.

3.
Orientering fra
kassereren

Budget og regnskab gennemgået,

4.
Generalforsamling

Afholdes den 31. august på Nanok
kl. 19 med kaffe og kage fra Høyer
el. lign
Vi tør ikke satse på spisning pga
corona
Udsendelse af indkaldelse min. 4
uger før, på mail og på
hjemmesiden.
Følgende har fået tildelt
arbejdsopgaver til
Generalforsamlingen:
Jens Erik aftaler med Nanok
Bridgespil tager Gunnar sig af
Drikkevarer er blevet Ivans job

Det har jo været et atypisk år, så
ikke verdens nemmeste at få lavet
et budget, men vi regner med et 0

JEH

JEH
GL
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Bodil passer baren
Kirsten, Annette og Per hjælper til
hvor det kniber
Oprydning og tilbagekørsel af
materialer, vin, øl m.m.
5.
Åbent hus

Der bliver 4 x åbent hus i august,
Gunnar tager tjansen som
turneringsleder en gang, Ivan to
gange og Svend en gang.

6.
Opstart på sæson
gennemgang af
tilmeldte

Vi er 103 medlemmer pt.
Tilmeldingslisterne blev gennemgået
Mandag eftermiddag 30 par
Mandag aften 18 par
Tirsdag aften 24 par
Torsdag eftermiddag:
Diskuteres fortsat
Der er tilmeldt seks hold.
Nye hold kan stadig nå at være med
i en hyggelig privat holdturnering.
Dette vil dog kræve at 2 hold
tilmelder sig.
Der er et par tilmeldt, så der
mangler 3 par.
Tirsdag d.14. december på Nanok,
afholdes efter gammel tradition.
Dvs. spisning, hygge og kortspil.
Hvis ellers Coronareglerne, der er
gældende på det tidspunkt, tillader
det.
Indbydelse udsendes senere
Eleverne brænder efter at komme i
gang igen, alle har holdt ved, og
undervisningen genoptages med Ole
Jan og Jens Erik som undervisere
Så er der evigt tilbagevendende
problem:
manglen på SUBSTITUTTER
Vær sød at tænke på om I ikke
kunne give en hjælpende hånd og
så tilmelde sig på en mail til Bodil
Knörr. Vi sender en reminder ud.

7.
Hjemlig hygge

8.juleafslutning

9.
Undervisning
10.
eventuelt

11 næste møde

IB
BK
KG
AJ
PMH
ALLE

31. August kl. 18.00 på Nanok
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