
Referat fra bestyrelsesmøde i Bridge 82 tirsdag den 5.4.2022.

Deltagere: Niels-Peter, Solveig, Tina, Birgit og Hanne.

1. Siden sidst

Huslejeaftalen er forlænget til 1.6.2024 til uændret pris.

Solveig kontakter hotellet omkring rettidig levering af kaffe/te.

Forårsfesten forløb rigtig godt med fin tilslutning.

Niels-Peter omstiller bridgematerne så de igen viser tidligere resultater.

2. Evaluering af denne sæson.

Mandag er efter corona-omstændighederne gået godt.

Tirsdag er der meget støj, ros til Birgit for afvikling af turnering, hun fortsætter med at påtale 
støjniveauet.

Onsdag med undervisningsholdet er gået godt med 10 elever, usikkert hvor mange der fortsætter i 
klubben.

Torsdag har været et lille men meget hyggeligt hold. Tina har hver gang gennemgået et af spillene 
fra den foregående torsdag, det har der været megen tilfredshed med.

3. Generalforsamling i maj.

Generalforsamling afholde 17. maj kl 19.

Tina udsender indkaldelse senest den 23.4.

Solveig bestiller kaffe og kringle

Ole Jensen foreslås som dirigent – Niels Peter kontakter ham.

Budgetforslag: Vi søger Velux-fonden om tilskud til 20 nye bridgemate. Tina og Birgit laver 
ansøgningen.
Der afsættes penge til nye spillekort og meldekort. Først checkes hvad der er af meldekort i 
skolebridge taskerne.
Niels Peter foreslog ny kontingentstruktur, men det var der ikke tilslutning til i bestyrelsen. 
Kontingent foreslås uændret.

Valg til bestyrelsen: Niels-Peter ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Tina og Solveig genopstiller.

Der skal altså findes et nyt medlem til bestyrelsen.



Revisorer: Tina spørger Solvej Nielsen om hun modtager genvalg.

Solveig spørger Niels Poulsen om han fortsætter som revisor suppleant.

4. Åbent hus

Det traditionelle åbent hus spil annulleres.

I stedet tilbydes Realbridge tirsdag aften på nettet med adgang via link fra vores hjemmeside. Tina, 
Birgit  oplæres i opsætningen.

Man kan lægge sit medlemsnr. Ind og derved få handicap og MP. Tina henter vores nr. fra 
Bridgecentralen.

Evt.

Vi bør deltage i Bridgens dag den 28.8. Solveig undersøger.

Næste møde: Onsdag den 18.5. kl. 10 hos Solveig.

Referent: Hanne


