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Torsdag den 3. September blev bestyrelsen konstitueret:  

 

Niels-Peter Meldgaard som formand 

Lisbeth Steninge som næstformand 

Tina Høg Lind som kasserer 

Solveig Kirkedal som sekretær 

 

Bestyrelsen besluttede samtidig, at her under coronakrisen spiller vi efter vores retningslinier, der er 

udsendt sammen med startbrevet. Der kan lånes meldekasser i klubben. Mundbind er op til den 

enkelte.  

 

Der starter et nyt undervisningshold på onsdag den 9. september, der er 10-12 tilmeldte, det 

glæder vi os til. 

 

Hanne laver en kortblander plan, der bliver indkøbt nye kort, så der kan blandes til 2 uger af 

gangen. Niels-Peter blander til undervisningsholdet.  

 

Mødet blev hurtigt afsluttet, så nu skal vi bare igang igen med at spille kort. 

 

Referat Solveig 

Bestyrelsesmøde fredag den 31. juli 2020.  

 

Tilstede var Niels-Peter Meldgaard, Tina Høg Lind, Hanne Caspersen og Solveig Kirkedal. 

 

1. Siden sidst. Vi holdt sidste bestyrelsesmøde mandag den 9. marts. Den 11. marts lukkede 

Danmark ned pga. corona. Bridge82 har været lukket ned siden denne dato. Vi glæder os nu til at 

starte op igen til en ny sæson den 1. september. 

 

2. Generalforsamling tirsdag den 25. august kl. 19 i bridgelokalerne på Hotel Marina.  

Tina havde lavet beretning, regnskab og budget klar til generalforsamlingen. Vi gennemgik de 

forskellige dokumenter og godkendte det. 

 

3. Opstart af ny sæson. Første spilleaften bliver tirsdag den 1. september. Der vil blive taget 

forholdsregler pga corona. Der vil være sprit på alle borde. Der sprittes af før og efter hver 

spillerunde. Der skal holdes afstand, så alle er tilfredse. Nys i ærmet eller albuen. Hvis du føler dig 

sløj eller er forkølet, skal du blive hjemme. Vi skal alle hjælpe hinanden med at overholde reglerne. 

Det kræver også mere rengøring og disciplin. Det har været et underligt forår og sommer for os 

alle, men nu er tiden kommet til, at vi prøver at komme igang igen. 

 

4. Sæsonplan. Den nye sæsonplan blev gennemgået og godkendt. Den kommer på hjemmesiden. 

Bridgens dag, som afholdes den sidste søndag i august måned,  bliver ikke afholdt i Bridge82 i år. 
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5. Undervisning. Vi håber, at der er tilslutning til et undervisningshold i år. Sidste sæson var der 

desværre for få tilmeldte. Vi har annonce i lokalavisen i næste uge under sport og fritid. Hvis I 

kender en, der kunne være interesseret, så sig endelig til. Undervisningen foregår om onsdagen fra 

kl. 19 til 22. Der vil i denne sæson være en gruppe til at undervise og hjælpere til at være med ved 

bordene, når der spilles kort. 

 

6. Eventuelt. Der var ingen, der havde noget til dette punkt. Der blev ikke aftalt en dato for et nyt 

bestyrelsesmøde. 

 

Referat Solveig 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 9. marts 2020 

 

Tilstede: Niels-Peter Meldgaard, Lisbeth Steninge, Tina Høg Lind, Hanne Caspersen og Solveig 

Kirkedal 

 

1. Siden sidst: Vi havde en meget fin flytning til Hotel Marina, hvor vi startede op efter nytår. Der 

var mange, der tilbød sin hjælp med flytningen, som foregik fuldstændig efter planen. 

Overleveringen af lokalerne på Østergade gik også fuldstændig som de skulle. Vi betaler husleje på 

Østergade frem til 1. april, huslejen bliver modregnet i vores indskud.  

 

Vi er alle glade for de nye lokaler, vi hører kun ros fra medlemmerne, hvilket er rigtig positivt, så 

det var den rigtige beslutning vi tog. Vi holdt nytårskur den 18. januar med fin tilslutning, der var 

24 tilmeldte. Vi fik rigtig dejlig mad til en rimelig pris og fin betjening. Vi spillede kort med 

uddeling af præmier og havde en dejlig eftermiddag. Næste gang skal vi måske nøjes med lidt 

færre spil og starte lidt tidligere, det taler vi om.  

 

Søndag den 1. marts holdt vi undervisningssøndag. Niels-Peter underviste i modspil, der var 18 

tilmeldte. Der var en rigtig god eftermiddag med kaffe, kage og efterfølgende spil med præmier.  

 

2. Generalforsamling: Vi talte om vores forestående generalforsamling tirsdag den 19. maj. 

Bestyrelsens beretning, bestyrelsens medlemmer og sammensætning.  

 

3. Nye tiltag f.eks. turneringer med nye klubber. Dette emne vender vi tilbage til i efteråret. 

 

4. Skolebridge: Til efteråret vil vi prioritere undervisning og vil arbejde for at få et nyt 

undervisningshold. Skolebridge vil vi tale om senere. 

 

5. En spilledag f.eks. torsdag eftermiddag: Vi vil spørge medlemmerne, om der vil være interesse 

for at spille torsdag eftermiddag. 

 

6. Eventuelt: I uge 7 og mandag før påske har vi tidligere aftalt, at medlemmerne bare kan melde 

afbud, hvis man er forhindret. Vi er nu blevet enige om, at hvis der meldes afbud skal det ske 

parvis, hvis det er enkeltpersoner, der melder afbud, skal der, som vi plejer, findes en afløser. Afbud 

skal være i god tid senest en uge før spilledagen. 
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Der vil være åbent hus i sommer. Vi starter i maj. Tina står for turneringen i maj måned. Alice i juni 

måned og Niels-Peter i august. Juli måned holder vi sommerferie. Man kan melde sig til åbent hus 

senest på spilledagen kl. 12 på klubbens telefon. 

 

Dagen efter vores bestyrelsesmøde blev bridge aflyst på ubestemt tid pga. corona virus. I skrivende 

stund ved vi ikke, om der bliver mere bridge før sommerferien. Vi ved heller ikke med hensyn til 

vores generalforsamling. I hører nærmere også med hensyn til tilmeldinger til næste sæson. 

 

Der er ikke aftalt et nyt bestyrelsesmøde. 

 

Ref: Solveig 


