Referat
Emne: Bestyrelsesmøde i Foreningernes Hus.
Formål med mødet: Dagsorden
Mødeleder: JEH
Referent: KG
Dato: 10.december 2021

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

Varighed:
8.30 til 11.50

Fraværende: ingen

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1.
Opfølgning af sidste
referat

Referat godkendt.

2.
Nyt fra formanden
bridgerejse

DBF henstiller kraftigt til, at der i
alle klubber, skal vises coronapas
eller negativ test.
Jens kom med et forslag til en
bridge rejse i 2022 til Kreta.
Den er sendt ud til medlemmerne
vedr. pris og dato.
Håber alle der har ændringer om
nye makkere i foråret sendes til
Jens inden jul, da der afholdes
spilleudvalgsmøde snarest, så de
nye turneringer kan planlægges.

3
Orientering fra
kassereren

Økonomien ser fornuftig ud,
kontingent for passive medlemmer
fastsættes til 400 kr.
Uddeling af vin præmier til revision.

4.
Kageordning
-m.m.-opdatering

Der er ønske om, at flere
medlemmer vil skrive sig på
kagelisten, en forsøgsordning med
en “tilmeldingsliste” på
opslagstavlen prøves.
Der bliver udsendt et lille ”opråb”
Ang dette.

5.

Ansvarlig:

Deadline:

JEH

JEH, KG

Da der er store problemer med at
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Mandag
eftermiddag -aften
flyttes?

skaffe substitutter
og der samtidig er en markant
nedgang i medlemstallet, spec.
mandag aften, vil vi prøve en
ændring af spilledage.

JEH

Vi udsender en
forbrugerundersøgelse hvor vi
spørger om der er stemning for at
flytte mandag aften til torsdag
eftermiddag
skema på mail til alle medlemmer.
Der skal stemmes på hjemmesiden
6.
Etik og regler ved
bridgebordet

7.
Nye spillere forår
2022

Gunnar oplevede på Klubledermødet
I distriktet, en garvet bridgespiller
fra forbundet der gennemgik Etik og
Regler ved bridgebordet. Det var på
en måde så alle kunne forstå det !
Vi vil prøve at overtale ham (H.k.
Sørensen) til at give en lignende
gennemgang i Møns Bridgeklub,
måske ved vores kommende
Generalforsamling.

GL

Fire nye spille har meldt deres
ankomst i den nye sæson, vi glæder
os til at byde dem velkommen.
Vi har jo desværre, på grund af
Coronaen nogle der venter på “
Bedre tider” håber de dukker op
igen

8.
Juleafslutning
115 kr. + fri bar

Juleafslutningen afholdes, som
aftalt, på skolen.
Hjælpsomme medlemmer kommer
og dækker bord tirsdag formiddag.

9.
Undervisning

Desværre. Var coronaen skyld i et
stort frafald på undervisningsholdet,
ud af de 12 der startede er kun tre
tilbage, dem får vi heldigvis
fornøjelse i 2022. Undervisningen
stopper indtil videre.

10.
Nyt logo

Barfods fine logo har tjent os godt i
mange år, nu er der forslag fremme
om at det måske skulle have en
afløser.
Har vi kreative medlemmer der har
lyst til at komme med forslag?

JEH

JEH
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11.
Eventuelt

Gunnar deltog i klubledermødet,
orientering derfra,” at spille bridge
på nettet havde ikke den store
interesse.” for Møn Bridgeklub
Gunnar har fundet en folder på
biblioteket udgivet af Vordingborg
Kommune” Aktiviteter for 65 årige “
og fandt ud af at der manglede en
side om Møn Bridgeklub
Henvendelse til kommunen så vi
også kan komme med i folderen.

GL

12. Nyt bestyrelsesmøde
Fredag den 11. Marts 2022 kl 8.00
Kirsten sørger for morgenmad
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