Referat fra bestyrelsesmøde fredag d. 21/2 2020
Afbud fra Vivi og Vibeke
Info: Forbundet (BL) – Distriktet (HN) Klubledermøde 14/3
Intet nyt fra forbundet.
Distriktet indbyder klubledere til klubledermøde d. 14/3 i NF
Bridgeklub.
Godkendelse af referat 29/11 2019
Referat godkendt
1.

Klubregler - Skal vi ændre klubreglerne nu til at al rygning foregår
udenfor i det nye rygeskur ?
Ja, klubreglerne skal ændres, formanden vil effektuere dette.

.
2.

Generalforsamling (HN)
Vi afholder generalforsamling den 8/5 - det er Store Bededag - vi skal
finde en anden dag. Hvad med 1/5? Ved godt det er international
kampdag! Og ON’s fødselsdag. ☺
På valg: HN - EN - VP - VG + 2 suppleanter + revisorer
Ordstyrer - hvem skal vi spørge?
Klubblad - 8/4 (op til påske) - det er per Rubæk, der laver bladet.
Vi fastholder tidligere forslag :Generalforsamling d. 6 maj.
Hans vil spørge Oluf om at være ordstyrer
Indlæg til klubblad bedes sendt til Per Rubæk senest d. 8/4.

3.

Evaluering af SOS arrangementet.
Ole kan meddele, at der er sendt 15.292 kr til SOS børnebyerne.

4.

Kassereren har ordet.
Der har indtil nu været mange store udgifter.

5.

Henvendelse fra et medlem:
Grethe Lambrecht er medlem af Soroptimisterne i Næstved.
De støtter et fødevareprogram under FN, der sørger for mad til sultne
børn i Burkino Faso.

De vil opfordre til, at vi på linje med velgørenhedsturneringen til fordel
for SOS Børnebyerne laver en årlig turnering sammen med
Soroptimisterne.
Jeg vedhæfter henvendelsen.
Næstved bridgeklub kan ikke overkomme at arrangere /afholde flere
turneringer.
Soroptimisterne er dog velkomne til selv at arrangere og afholde en
velgørenhedsturnering i Næstved bridgeklubs lokaler
6.

Bykamp mod Slagelse 7/3
Vi må desværre afvise flere herfra , da Slagelse kun kan stille med 12 par.
Der vil blive spillet i 3 rækker

7.

Bestyrelsen kokkererer - 24/4 Holder datoen?
Datoen holder.
Ole vil tale med Anne-Merethe H. om at levere maden.

8.

Hjemmeside. Ny webmaster.
Vi afslutter hermed samarbejdet med Grethe Lambrecht.

9.

Parkering (ON)
Vi må ikke holde på de midterste pladser ved nabohuset, hvor der er
parkering forbudt skilte

10.

Udlejning (ON)
Der har været skrevet forket dato vedrørende udlejning til rengøringen
Vi beklager.
Lejere skal gøres opmærksom på de nye parkeringsregler.

11.

Personsag
Formanden følger op.

12.

Punkter til næste møde/ kommende møder:
Budget – regnskab – generalforsamling - Bridge for den travle Husk bridgens dag

13.

Næste møde: fredag den 27/3

14.

Evt.

Ny mobil

Klubben har fået ny mobil telefon: tlf.nr. 22962214
Det er formanden der svarer på henvendelser til Næstved bridgeklub.
Husk ændringsskema til næste sæson

Ref. Bodil

