Referat
Emne: Bestyrelsesmøde i Foreningernes Hus.
Formål med mødet: Dagsorden
Mødeleder: JEH
Referent: KG
Dato: onsdag den 5. August 2020

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

Varighed: klokken 18 til 21
Fraværende: Per Møller Hansen

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1.opfølgning og
godkendelse af
sidste referat.

Referat godkendt.

2.
Nyt fra formanden

Meddelser fra DBF og distriktet bliver
udsendt løbende.
Online tilmeldinger til sommerbridge
er opgivet pga tekniske
vanskeligheder.
Der har været møde i spilleudvalget d
13 juli, hvor turneringerne i efteråret
blev tilrettelagt.
Møn Bridgeklub er blevet opfordret til
at opstille til distriktets bestyrelse.
Gunnar har sagt ja til at opstille.
Regnskabet er revideret og godkendt.
Ligger på hjemmesiden.

3.
Orientering fra
Kassereren.
4.
Generalforsamling
18 august

5.
Opstart på ny
sæson

Ansvarlig:

Deadline:

Generalforsamling
Afholdes på Nanok den 18. august
klokken 19. Tilmelding ikke
nødvendig. Klubben er vært med
kaffe og kage. Efterfølgende kortspil.
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig
til kortspil
Opstart tirsdag den 1. september
Retningslinier fra DBF og
Sundhedsstyrelsen vil blive overholdt.
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6.
Juleafslutning

Tirsdag den 15. December.
Vi prøver igen om der er ledigt på
Nanok.

7.
Undervisning

Ole Neerup, Jan Nielsen og Jens Erik
Hammer står for undervisningen der
kommer til at foregå om torsdag
aften i Foreningernes hus i
Lendemarke
Der er sat annonce i Ugeavisen og i
Sydsjællands Tidende i uge 32 og
igen i uge 34
Der er pt. 12 tilmeldte til bridge
torsdag eftermiddag, hvilket er for få,
hvis vi skal have en turnering op at
stå.
Der vil, som en forsøgsordning, blive
et tilbud om Åbent hus hver anden
torsdag frem til jul.
Derefter bliver dagen taget op i
bestyrelsen, om interessen har været
stor nok.

8.
Torsdags bridge

9.
Eventuelt

10.
Næste
bestyrelsesmøde

Sommerbridgen kører som sædvanlig,
dog efter div Covid-19 retningslinier.
Der er indkøbt sprit til alle borde og
de benyttes flittigt.
På hjemmesiden kan man se hvem
der står for turneringen de enkelte
dage. Tilmelding kan kun ske enten
på mail eller SMS til den pågældende
turneringsleder.
På grund af coronaen, har bestyrelsen
vedtaget, at kaffen skal drikkes ved
bridgebordene.
Der er ingen indkøbte kager til kaffen,
til gengæld er der småkager, på
husets regning, og der bliver som
forsøg to serveringssteder for kaffen.
Et rullebord i hvert lokale.
Dette for at medlemmerne ikke
”klumper” sig sammen i gangarealet!!
Umiddelbart efter
generalforsamlingen.
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