Juni 2020
Velkommen til en ny sæson i Kalundborg Bridgeklub
Sommeren er over os, og så er det blevet tid for tilmelding til bridge-sæson 2020 – 2021.
CORONA-situationen og dens indflydelse på klubbens aktiviteter
I skrivende stund er det regering og Folketingets plan, at fra og med den 08. august
2020 (FØR sæson start den 03. september 2020), må der gerne samles 200
mennesker ved kultur- og idrætsarrangementer (herunder bridge (tankesport)). På
den baggrund forventes, at vi kan planlægge og afvikle vores vinter-turneringer, som
´vi plejer´. Dog skal det påpeges, at klubben til enhver tid – OGSÅ i løbet af sæsonen
- vil efterleve de til enhver tid gældende retningslinier fra såvel regering som Skolen
ved Herredsåsen (Kalundborg kommune).
Vi kender pt. ikke de konkrete retningslinier for forsamlinger op til 200 efter 08.
august, da disse ikke er udarbejdet endnu. Bestyrelsen vil være ansvarlig for
implementering af de til enhver tid gældende retningslinier (omfang og tidsplan) samt
de bridgemæssige (Kalundborg Bridgeklub) konsekvenser heraf.
De konkrete retningslinier for klubbens aktiviteter vil blive udmeldt til mellemmer via
såvel e-mails som på hjemmesiden, FØR opstart af sæsonen

Ordinær Generalforsamling 2020.
Denne er ikke afholdt i skrivende stund, så nedenstående er betinget af, at
generalforsamilingen vedtager bestyrelsens oplæg vedrørende: valg til turneringsleder
(medlem af bestyrelse) og fastlæggelse af kontingent.
Valg til turneringsleder
Da Martin Schmidt ikke ønsker at fortsætte som turneringsleder, indstilles Jan
Pedersen til turneringsleder, og dermed medlem af bestyrelsen
Forslag til Kontingent 2020 – 2021.
Primært medlemskab:

kr. 650,- for én spilleaften og kr. 900,- for begge
spilleaftener.
Sekundært klub-medlemskab:
kr. 400,- for én spilleaften og kr. 650,- for begge
spilleaftener.
Passivt medlemskab:
kr. 400,-, som giver medlemskab af DBf samt abonnement
på Bridgebladet, og adgang til deltagelse i turneringer arrangeret af DBF.

•Stigningen skyldes blandt andet manglende indtægter ved sommerbridge 2020.
Desuden vides pt. heller ikke om forbundets (DBF) kontingent ændres – de har pt.
heller ikke afholdt generalforsamling 2020.
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Hermed følger vores sædvanlige tilmeldingsblanket samt program med spilleplan.

Spillere uden makker og nye medlemmer er meget velkomne.
Har du ingen makker, er du velkommen til at kontakte en af turneringslederne, som vil gøre deres
til at finde en passende makker. Ligeledes hvis du kender nogen, der ikke er medlemmer, og som
har lyst til at spille bridge i den kommende sæson, må du meget gerne bede dem henvende sig til
Margit Zume Daugaard telefon 5950 8747 eller Jan Pedersen telefon 5152 0557.

Medlemsoplysninger.
Da både vi og Danmarks Bridgeforbund meget gerne vil holde medlemskartotek ajour med korrekt
e-mail adresse, fysisk adresse, telefon, fødselsdato (dag – måned - år) og primærklub, vil vi bede
om tilmelding med alle oplysninger på tilmeldingsblanketten, eller med samme oplysninger via
hjemmesidens tilmeldingsformular. Rettelser af personnavne kan klubben ikke foretage. Dette
bedes du selv gøre ved henvendelse til Danmarks Bridgeforbund, eller via tast-selv på DBf’s
hjemmeside, hvor den nødvendige adgangskode kan fås ved henvendelse til Margit Zume
Daugaard. Koden kan kun sendes via e-mail.

Udsendelse af program.
Da vi pt. har 98% af alle nuværende medlemmers email-adresser, udsender vi program og
tilmelding udelukkende via mail. De få, der ikke har en email-adresse eller ikke afleveret denne til
klubben, er klubben bekendt, og vil modtage program og tilmelding særskilt.

Spilleaftener er mandage og torsdage. Vi starter kl. 18:30.
Spillere der udelukkende spiller én aften, og som er ligeglade om de spiller mandag eller torsdag,
må meget gerne anføre dette på tilmeldingsblanketten, så vi får mulighed for at foretage en optimal
medlemsfordeling (antal rækker og størrelse af de enkelte rækker) på de 2 spilleaftener.

Tilmelding.
Sidste tilmeldingsfrist er søndag den 16. august 2020, men meget gerne tidligere. I kan aflevere
blanketten ved sommerbridge, sende den til Margit Zume Daugaard, Solbakken 54, 4400
Kalundborg, eller I kan benytte ”Tilmelding til sæson” på klubbens hjemmeside. Husk, tilmeldingen
via hjemmesiden er først gældende, når I har modtaget bekræftelse i form af en e-mail fra Margit
Zume Daugaard.

Betaling.
Kontingent bedes indbetales på klubbens konto i Danske Bank reg.nr.: 1551, konto: 10804787,
inden 2. spilleaften, eller kontant i spillelokalet på den 2. spilleaften.
Husk venligst ved bankoverførsel at angive det fulde medlemsnavn som indbetaler. Det letter
kasserens registrering. Tak på forhånd.

På gensyn til en ny og spændende bridgesæson 20202021
Bestyrelsen
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