
Referat af bestyrelsesmødet den 25.06.2022: 

Mødet afholdtes hos Britta.                       Fremmødte: alle 

1. Status på Reimerskolen 

Den 16. juni deltog Britta, Jan, Brian og Flemming i et Åbent Hus arrangement på Reimerskolen 

inviteret af Kommunen. Byggeriet er langt bagefter planen, så vi besigtigede vores lokaler med en 

del spørgsmål hængende i luften vedr. belysning, inventar (både hvidvarer og skabe) installationer 

m.v. Grundet dagbøder lovede Jens fra Kommunen lokalerne indflytningsklar til august, så vi måske 

kan flytte inden sæsonstart. Men vi kan ikke forholde os til ret meget så længe vi ikke har en dato.  

 

2. Bridgens Dag søndag den 28.08.2022. 

Kolliderer måske med flytningen tilbage fra Kasernen, men vi har tilmeldt os og afholder et Åbent 

Hus arrangement i lighed med tidligere år. Det promoveres gennem: 

- Avis/Ugeavis annonce v/ Brian 

- Sønderborg Nyt v/ Britta 

- Fly’ers med Brian som tovholder 

- Evt Elektroniksøjlen i Borgen v/ Britta 

- Evt. avisinterview med f.eks. Jan 

  

3. Virksomhedsbesøg. 

For at udbrede interessen for bridge og erhverve flere medlemmer, drøftede vi muligheden for at gå 

ud til andre foreninger. I første omgang nævntes golfklubben (bridge/golf er jo på programmet til 

den kommende festival) og tennisklubben. Bridgen har jo i forvejen rødder i begge foreninger. I 

første omgang tager Flemming kontakt til golfklubben. 

 

4. Status på tilmeldinger til næste sæson 

Der er meget begrænset med tilmeldinger i skrivende stund, måske ikke helt unormalt, men store 

udfordringer venter os! 

 

5. Eventuelt 

Inger Krog har tilbudt at søge Veluxfonden om tilskud til nye Bridgemate’s. En lidt omstændelig 

affære der kræver beskrivelse af et projekt, data på bestyrelsen, vedtægter og årsregnskab. Britta 

samler data og sender til Inger. 

Præmiering ved Drop-in forsøges fremover at skifte mellem bedste placering efter points og bedste 

hdc forbedring. 

 

6. Ind- og udspisning. 

Susanne og Jørgen sluttede sig til og med Britta som den perfekte værtinde og Karl Bo som ditto kok, 

var arrangementet lagt i de rette hænder og succesen nærmest sikret på forhånd. Efter et virkelig 

velsmagende måltid sluttede vi med en gang hyggebridge, en lille holdturnering over 16 spil. Til lykke 

til de glade vindere. 

 


