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Referat af bestyrelsesmødet i AABC tirsdag d. 13.10.20 kl. 16.30: 

Deltagere: Jørn Jeppesen (JJ) Jes S. Brabrand (JB) Anders Sørensen (AS)  
Rethe Dahlstrup (RD) Birgit Brøns (BB) Svend Rasmussen (SR)  
Ann Posselt (AP) Bente Evald  (BE) Inger Eybye (IE) 

Dagsorden : 

Punkt 1:  
Vagt af referent : IE 

Punkt 2 :  
Coronasituationen generelt. Takler vi den godt nok ? 

- Det mener vi indtil videre vi gør 
- Vi skal være opmærksom på det vigtige i, at lufte ud i pauserne 
- Der mangler en håndspritautomat ( eller lignende) umiddelbart indenfor indgangsdø-       
ren i gårdsiden. ( SR finder en løsning )   
-Rengøringsstandarden anses for, at være OK. 

Det blev besluttet, at hvis blot et af vore medlemmer testes positiv for corona, så 
lukkes klubben i 14 dage. 

Der oprettes en task force bestående af BB, RD ( koordinator ) og AP, hvis opgave 
bl.a. vil være, at give besked til medlemmerne.  
Besked vil blive givet via mail til den enkelte ( evt. tlf.opkald ) samt på klubbens 
hjemmeside. 
Vi skal være sikre på, at kunne give besked til alle, hvorfor det er vigtigt, at evt. 
suppleanters navne ses på Bridgematen ( Nord ved det enkelte bord er ansvarlig ) 

Det nye begynderhold v. BE spiller videre i den nedlukkede periode, da de ikke 
blander sig / har blandet sig med øvrige medlemmer. 

De klubber, som lejer sig ind har stadig adgang til lokalerne, og må derfor selv afgøre 
om der spilles eller lukkes. 

 Medlemssituationen : 

Efter at alle tilmeldte har betalt kontingent kan vi se, at vi er 323 medlemmer.   
 30 har - af forskellige årsager - meldt sig ud. 
 Nyt begynderhold v. BE tæller 18 spillere. 

Punkt 3 : Aabent hus præmier m.m. 
- I uge 40 og uge 41 har klubben udleveret så mange præmier, at det svarer til ca. 20 
% af præmiebudgettet på de samme spilletidspunkter. 
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Årsagen hertil er, at der ved Corona Åbent Hus er brugt samme præmieskala og 
præmiestørrelse som ved sommerens Åbent hus, hvor der betales for deltagelse. 
Bestyrelsen har derfor besluttet, at der udleveres præmier i samme antal som Åbent 
Hus, men til et langt mindre beløb. 
Præmierne kan være en lille flaske vin, en lille pakke chokolade … 
SR sørger for indkøb, så de nye mini-præmier i forbindelse med Corona Åbent Hus er 
klar fra uge 43. 

 - Ole Nielsen ønsker ikke længere, at være turneringsleder tirsdag formiddag. 
 RD, SR m.fl tager over. 
   

Punkt 4 :  Kommende ekstraturneringer. 

Alle ekstraturneringer vil kun være for egne medlemmer. ( Teksten rettes i 
tilmeldingsoversigten på hjemmesiden ) og med max. 24 par = 48 spillere. 

Der laves to Juleafslutninger og to Champagneturneringer 
( Jf. Tilmeldingsmodulet ) 
BB, SR og IE arbejder med Juleafslutning 

Punkt 5 : 
Ole Nielsen vil gerne trækker sig som leder mandag aften i næste sæson. Anders 
Sørensen skal uddannes og er så klar til, at tage over. 
AS tager EDB’en og forhåbentlig er der en eller flere spillere som kan klare det, der 
angår regler 

Punkt 6 :   
Ældre sagen og Dameklubben : 
Er under normale tilstande mere end 50 personer onsdag eftermiddag. 
Lederne af de to klubber løser problemet ved -  foreløbig indtil jul - , at Dameklubben 
spiller i ulige uger ( samt uge 50 ) Samme dag må 20 fra Ældresagen spille. 
Ældresagen spiller desuden i lige uger ( bortset fra uge 50 ) samt tirsdag kl. 17 i uge 
51 med 48 deltagere.  

Punkt 7 :   
 Diverse 

- Trekantmatch d. 15. nov. Deltager vi – Nej. 
- Vi har fået mange hvide duge ( til 150 personer). BB prøver om de er stryge-

venlige 
- BC 3 er opdateret 
- Blandemaskine har været til eftersyn i Polen. Den gamle blandemaskine sendes 

også til eftersyn. V. AP 
- Vi har kort nok til indeværende år. 
- JJ spørger Sydbank om evt. at sponsere noget til Champagneturneringer 
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                      -    Ældresagen har aflyst den turnering som vi sidste år tjente ca. 10.000 kr. på 

Møde slut kl. 18.15 / IE 
                      -     
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