Referat
Emne: Bestyrelsesmødet blev holdt hos formanden.
Formål med mødet: Dagsorden
Mødeleder: JEH
Referent: KG
Dato: 23. november 2020

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

Varighed:
Klokken 18 til 19
Fraværende:
Ingen
Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1.
Opfølgning,
godkendelse
af sidste referat

Referat godkendt

2.
Nyt fra formanden

Vi undersøger om Bridgebladet vil
kunne blive lagt på biblioteket
til fri afhentning, eller på Syrenvej
hos formanden
Der er kommet tilbud fra DBF at
bladet kan købes i Bridgebutikken for
15.- og sendes til egen adresse ved
betaling af porto ( 35.-) for egen
regning.
Per har søgt 20,000 kr fra
puljepengene der administreres af
Danmarks Idrætsforbund til dækning
af vores indtægtstab på 20,000 kr.
pga manglende spil og salg i baren
Vi har i øjeblikket er formue på 82695
kr.
Der er pt. 102 medlemmer og vi
håber stadig det bliver muligt at få en
bridge hverdag til at fungere.
Som det er alle bekendt, har
forsamlingsforbuddet gjort at klubben
i øjeblikket er lukket ned.
Cocona sitiuationen bliver fulgt tæt
og vi står på spring, hvis der bliver
åbnet op for forsamlingsforbuddet

3.
Orientering fra
kassereren

4.
Efterårssæson

5.
Forårssæsonen

Ansvarlig:

Deadline:

Bliver forsamlingsforbuddet ophævet,
regner vi med at starte op med åbent
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6.
Hjemlig hygge

7.juleafslutning

8.
Undervisning
9.
Eventuelt

hus hurtigst muligt
Der bliver ikke opstartet almindelige
turnering før vi er sikre på
smittefaren.
Vi håber på en hurtig vaccine, så alle
er beskyttet.
Sidste års turnering er færdigspillet
og der var kun en kamp
turneringslederen måtte afgøre pga
coronaen.
Præmierne bliver afleveret hos de
respektive holdkaptajner inden jul,
der vil sørge for de bliver formidlet
videre til holdet.
“ madpengene “ vil blive refunderet
også gennem hold- kaptajnen.
Turneringslederen udsender
retningslinier for dette.
Som det er bekendt, er julefrokosten
ligeledes aflyst,
Vi håber på at det i stedet kan
afholdes en forårsfest.
Undervisningen er ligeledes sat på
stand by. Den starter op igen, så
snart vi får lov af regeringen.

Næste
bestyrelsesmøde

Da mødet hurtigt var overstået, var
der forslag fra formanden om at spille
en lille holdturnering, hvor Jette
havde stillet sig til rådighed som 8,
mand/dame.
Hyggelig afslutning, det smagte da
lidt af “gamle dage”.
Næste møde afholdes den 9. februar
2021, kl 18
Hvor vi forhåbentlig er i gang igen
med bridgen

11.

Vi nåede det. 😊

10.

Lidt bridge hvis vi
kan nå det
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