
Referat fra bestyrelsesmøde I Hobro Bridgeklub den 28/1 2020. 

 

1. Referat fra sidste møde.  

Godkendt. Referatet bliver for eftertiden lagt ud på hjemmesiden, så alle kan se det. 

2. Seniorturnering (præmier, kortlægning, tur-leder) 

Keld var på daværende tidspunkt ikke sikker på at den kunne gennemføres. Han ønsker 

mindst 16 par skal være tilmeldt, før den gennemføres. ( Turneringen blev gennemført på 

forbilledligvis med Keld som turneringsleder. Der var 6 par i A rækken og 5 par i B rækken.) 

Præmierne er sponseret af Ældresagen ligesom de plejer. 

3. Kortmaskine fra Hadsund. 

Det blev besluttet at sige ja til at købe Hadsunds kortmaskine for 2000 kr. under 

forudsætning af, at den er i orden. Den kan også bruges som eventuelle reservedele til vores 

egen gamle. 

4. Nye medlemmer ( op-og nedrykning, kontingent) 

Der kommer 5 nye medlemmer fra undervisningsholdet samt et par fra Randers og et 

tidligere medlem Alle starter den 24. februar.  A rækken kommer til at bestå af 6 borde og B-

rækken af 5 borde.  I A-rækken rykker 1 par ned og 2 par op.  Dem fra undervisningsholdet 

skal betale 100 kr. i undervisningsgebyr + kaffe. 

5. Gavekurv til underviser. 

Det blev besluttet at købe en pæn gavekurv til hende. 

6. Jubilæum og afslutning 

Bie centeret kan ikke sørge for mad, men Bie centeret er indstillet på, at vi kan bestille mad 

ude fra i den nuværende situation. Carsten er tovholder i jubilæumsudvalget. 

 Med hensyn til jubilæet beslutter jubilæumsudvalget, om vi kan nå at fejre jubilæet ved 

afslutningen, eller om vi skal starte den nye sæson med at fejre jubilæet. Hvis der ikke bliver 

en jubilæumsafslutning i år, afholder vi afslutning med smørrebrød udefra. Ester 

undersøger, hvad det koster. 

7. GF, nye bestyrelsesmedlemmer. 

Foreningen afholder generalforsamling den 20/4 2020.  Der vælges hvert år et medlem fra 

henholdsvis mandag-og onsdagsholdet.  De sidder for et år af gangen og skal være valgt 

inden generalforsamlingen. Mandagsrepræsentanten skal vælges mandagen inden påske, 

onsdags repræsentanten kan nå, at blive valgt lige efter påske.  2 medlemmer skal i år 

vælges på generalforsamlingen. 

 



8. Næste bestyrelsesmøde. 

Næste møde 18/3 kl. 17.00. 

9. Eventuelt . 

Intet. 

 

Ref. Kirsten Huusom. 

 

10.  

 

 


