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Økonomien i klubben følger budgettet – også omkostninger til håndsprit.
Evaluering af COVID 19 retningslinjer
Klubbens COVID-19 retningslinjer er blevet overholdt og efterlevet tilfredsstillende. Dog er der megen
´trafik´ ved rundeskift og oprydningsfaserne (afstandskravene). Retningslinjerne vil blive lettere revideret
med baggrund i de hidtidige erfaringer i spillelokalet og blive fremlagt, når vi starter igen (når
forsamlingsforbuddet bliver hævet til minimum 50 igen).
Endvidere vil rækkerne skifte ´lokale´ fra spilleaften til spilleaften, således at f.eks. A- og C-række spiller i
cafe-området og B- og D-rækkerne i den store aula den ene aften og B-og C-rækkerne i cafe-området og Aog D-rækkerne i den store aula den anden aften. Dette for at vi kan maksimere samhørigheden af at være
én klub, selvom vi spiller i to forskellige afspærrede områder. Hvem der spiller hvor på den konkrete
spilleaften, vil blive fastlagt af turneringslederne og fremgå ved ankomst til spillelokalerne på de enkelte
spilleaftener.
Klubben vil tilbyde BBO-bridge-turneringer (mandag og torsdag) for medlemmerne, så længe vi ikke kan
spille på skolen. Bestyrelsen tilbyder træning/oprettelse i BBO for dem, der pt. ikke er oprettet, og som
gerne vil deltage. Turneringerne vil blive afviklet, som de også blev i foråret, da der heller ikke blev spillet
på skolen). Der vil ikke være vin-præmier i forbindelse med BBO-turneringerne. Der bliver
tilmeldingsmuligheder via hjemmesiden
Begynderundervisning
Der er 8 kursister, som alle klør på med krum hals under Jans kyndige vejledning. Undervisningen
fortsætter på skolen som hidtil, selvom vi andre ikke kan spille på skolen, da de er færre end 10 personer.
Juleafslutning 2020
Såfremt vi kommer i gang ultimo november 2020 med at spille på skolen igen, vil klubben forsøge at afvikle
juleafslutningen den 14. december a la generalforsamlingen vedrørende spisning (platte) med
efterfølgende bridge-turnering. Hvis ikke vi kommer i gang inden den 14. december, aflyses arrangementet
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