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

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

Referent: KG
Dato: 29 juni 2020
Varighed:
Fra kl 18 til 21

Fraværende: ingen

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

1.Opfølgning og
godkendelse af
sidste referat

Godkendt.

JEH

2.
Nyt fra formanden

Intet fra formanden og DBF.

JEH

3.
Orientering fra
kassereren

Budget Fremstillet under
forudsætning af at vi starter som
sædvanlig den tirsdag den 1.
september.

4.Budget
2020/2021

Budget fremlagt: balance på 157.500
Godkendt af bestyrelsen.

5.

Generalforsamling afholdes på NANOK
tirsdag den 18. august, klokken 19.00
Det bliver desværre i år uden
JEH
spisning,
pga covid-19
Klubben er vært med kaffe og kage,
øl, vin og vand kan købes til
”klubpriser”.
Desværre ønsker Jane Hornbæk ikke
genvalg til bestyrelsen, så der
efterlyses en afløser.
Interesserede der har lyst til arbejde
for klubben kan henvende sig til
formanden.
Der vil på vanlig vis være bridgespil
efterfølgende, tilmelding skal ske på
hjemmesiden, hvor der vil være et
tilmeldingsskema.

Generalforsamling
18 august

Deadline:

PMH

PMH
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6.
Opstart ny sæson

7.
Turneringsledere
Mandag/tirsdag

Opstart af ny sæson efter regler, der
til den tid er fastlagt af
Sundhedsstyrelsen og DBF.
Vi forventer normal opstart af
sæsonen pr 1 sep
Turneringsansvarlig
Mandag eftermiddag:
Gunnar Langkilde,
Mandag aften:
Ivan Brøgger-Jensen
Tirsdag aften:
Knud Engelhardt.

8.
Hjemlig hygge
Finale 25
september

Afslutning på hjemlig hygge fredag
den 25. september kl. 17 på
Lendemarke skole efter samme
koncept som tidlige år.

9.
Hjemlig hygge
20/21 ny
turneringsansvarlig

JENS ERIK efterlyser en afløser til at
varetage turneringen Interesserede
kan henvende sig til JEH.

10.
Undervisning

Den 30. juni holdes møde om
fremtidig undervisning.

11.
Eventuelt

Der blev igen drøftet muligheden for
GL
en ekstra spilledag evt torsdag
formiddag/eftermiddag.
Der har været flere ønsker ang. dette.
Vi udsender en ønskeliste, for at vejre
stemningen
Nyt bestyrelsesmøde den 6.august
2020. kl 19 uden mad. Dette er kun
under forudsætning at der kommer
indkomne forslag, der skal drøftes.
Der mangler stadig nogle tilmeldinger
til den ny sæson. Vi undersøger om
det er ren forglemmelse, eller man
ikke ønsker at spille bridge mere.
Til forhåbentlig, beroligelse for jer der
er nervøse for Coronasmitte, vil vi i
bestyrelsen naturligvis nøje følge
Sundhedsstyrelsens retningslinier.

JEH

JEH

JEH

Bodil Knörr fortsætter som substitut
ansvarlig i den nye sæson.
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