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HBC NYT vedr. projekt sammenlægning – orientering 

 

Under tidligere HBC Nyt kan et notat om arbejdet med at analysere mulighed for at sammenlægge klubberne i 

Horsens Bridgecenter læses. 

De nedsatte arbejdsgrupper har nu afleveret første udkast til rapport og forslag, og efter et møde i projektgruppen d. 

23. november, er arbejdsgrupperne ved at justere og finpudse deres rapporter, og næste (sandsynligvis sidste) møde i 

styringsgruppen (klubformænd og arbejdsgrupper) er planlagt fredag d. 10. januar 2014. 

Det skal understreges allerede her, at der ikke er truffet beslutninger. I sagens natur er det medlemmerne i de enkelte 

klubber, der i deres kompetente forsamlinger (generalforsamlinger) afgør, om man vil være med eller ej. Det er også 

opfattelsen, at en klub, der vælger at sige nej til sammenlægning, kan fortsætte med at være indlejet i huset og 

fortsætte sit klubliv uændret, men vi håber da, at alle vil bidrage til fællesskabet og husets overlevelse. 

Hovedpunkter i de fremlagte rapporter er følgende: 

Efter en sammenlægning anbefales strukturen at være denne 

 

1) Der bør være to strukturer: 

En ny sammenlagt klub, der varetager alle spille-, turneringsmæssige og uddannelses-opgaver, herunder 

åbne huse. 

Et fortsat bridgecenter – Den Selvejende Institution DSI – der tager sig af husets drift og den hertil hørende 

økonomi. 

I den sammenlagte klub – foreløbigt foreslået navn Horsens Bridgeklub af 2014 – indgår medlemmerne i de 

klubber, der vedtager at gå sammen og som følge heraf reelt nedlægges. 

Disse organiseres i spilledage/aftener overført fra den nuværende struktur og styres af et spilleudvalg, der 

vælges/udpeges af medlemmerne på de forskellige spilletidspunkter (de gamle klubber). Det vil være op til 

den enkelte spilledag/aften at beslutte hvor mange, der skal indgå i dette udvalg. 

2) Den nye klubs (Horsens Bridgeklub af 2014) formand og bestyrelse skal fungere som opgavestiller og kontrollant i 

forhold til DSI, og udpeger dennes bestyrelse (hvis opgaver reelt vil være som et forretningsudvalgs). 

3) Formand og bestyrelse i den nye klub (HBK af 2014) skal vælges af en generalforsamling. AG og formændene 

anbefaler, at klubberne i hvert fald til første valg opstiller formændene til bestyrelsesposterne og finder et egnet 

formandsemne. 

4) Strukturen ser skematisk således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsens Bridgeklub af 2014 

Formand og bestyrelse (1+6) 

Den selvejende Institution 

Bestyrelse (forretningsudvalg) 3 – 5 personer 

udpeges/vælges af Horsens Bridgeklub af 2014 

bestyrelse. 

Spilledag/aften 

Spilleudvalg 

Spilledag/aften 

Spilleudvalg 

Spilledag/aften 

Spilleudvalg 

M.fl. 

Medlemmer - kan spille på et eller flere tidspunkter. 

Det samlede forum holder generalforsamling og vælger Horsens Bridgeklub af 2014 formand og bestyrelse. 

Valg 
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5) Økonomi. 

- Kontingent til Dansk Bridgeforbund (DBF) (som kan være for primært eller sekundært medlemskab af nye klub) 

- En betaling pr. spilledag/aften 

- Huslejebidrag/administrationsbidrag. 

Det er gruppens klare holdning, at det IKKE p.gr. a. sammenlægningen bliver dyrere at spille i Bridgecenteret. 

AG økonomi foreslår, at al økonomi- og medlemsadministration i praksis samles i DSI. 

Den nye struktur forbedrer DSI mulighed for at udarbejde budgetter og planer for husets vedligeholdelse og 

nyanskaffelser, og samlet set vil det give et bedre økonomisk fundament og dermed sikre husets fortsatte 

eksistens. 

6) Hvis ambitionen om, at en samlet ny klub kan være en realitet ved begyndelsen af nye sæson i september 2014, 

skal alle afgørelser og generalforsamlinger være afsluttet ved indeværende sæsons afslutning, ultimo april. Dette 

indebærer, at 

a) vores arbejde skal være afsluttet ultimo januar, 

b) af praktiske årsager skal der, inden indkaldelse af ekstraordinære generalforsamlinger, gennemføres 

orienteringer i klubberne og afholdes vejledende afstemninger, så det ikke bliver spildt arbejde at afholde 

generalforsamlingerne. 

c) generalforsamlingerne (måske to) afholdes i februar. 

d) stiftende generalforsamling afholdes i marts/april. 

 

 

På projektorganisationens vegne 

 

Jørn Jensen 

 

 


