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"Horsens Bridgecenter fungerer ved hjælp af omfattende frivilligt
arbejde: Der er enighed i HBC's bestyrelse om, at frivilligt arbejde, der
udføres af foreningsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som hovedregel
ikke honoreres"

Kataloget er revideret i august 2020
(Revideres igen i 2021)
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Forretningsorden for Horsens
Bridgecenter
Kontantkasse.
Værten er ansvarlig for kontantkassen, hvor alle kontante transaktioner opføres i en
kassekladde. Værten opgør kassen efter hver måneds udgang og værten indsætter
overskuddet på HBC’s bankkonto.
Kassekladden og tilhørende bilag afleveres efter månedens slutning til kassereren, som
sørger for bogføring i HBC’s regnskab.
Udbetalinger til værten attesteres af et medlem af HBC's forretningsudvalg.
Udbetalinger til formanden attesteres af det andet medlem af HBC's forretningsudvalg.
Udbetalinger til kassereren attesteres af et medlem af HBC's forretningsudvalg.
Regnskab.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret, og kassereren sørger for betaling af indkøb og faste udgifter, som ikke indgår i værtens kassekladde.
Kassereren sørger for, at alle HBC’s økonomiske transaktioner bogføres i HBC’s regnskab, og at alle bankkonti løbende afstemmes.
Ved dispositioner over kr. 1.500 kræves underskrift af et medlem af forretningsudvalget.
Udbetalinger til formanden attesteres af det andet medlem af HBC's forretningsudvalg.
Udbetalinger til kassereren attesteres af et medlem af HBC's forretningsudvalg.
Deltagerbetaling til turneringer indsættes på HBC’s bankkonto senest ved udløbet af tilmeldingsfristen for den enkelte turnering.
Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling i Horsens Bridgeklub af
2017.
Status
Der foretages lageroptælling to gange årligt af værten og kassereren samt HBC's
formand ved årsskiftet og ved udgangen af august måned.
Kørselsgodtgørelse
Kørselsgodtgørelse afregnes månedsvis til statens laveste takst jf. kørebog.
Vedtaget på HBC’s bestyrelsesmøde 14. august 2017.
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Nytårsturneringen 2020
Turneringen afvikles af HBC.
Turneringsform, deltagerpris og præmiesats aftales i HBC's bestyrelse.
Turneringen gennemføres med min. 48 og maks. 96 deltagere.
Deltagelse

Alle klubber i Horsens og omegn m.v. inviteres.
Opslag og tilmelding på HBC's hjemmeside.

Termin

januar, fra kl. 13:00

Deltagerbetaling

Kr. 50,- pr. deltager inklusiv kaffe og kage

Budget & Regnskab

 Der udfærdiges budget, der godkendes af
HBC's bestyrelse.
 Kassereren udfærdiger regnskab til HBC's
bestyrelse og kasserer.

Opgørelse af salg

Udarbejdes af værten.

Opvask efter frokost

Arrangøren sørger for at der vaskes op.

Målgruppe: HBC's bestyrelse
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Forårsturneringen
Turneringen afvikles af HBC
Turneringsform og pris aftales i HBC´s bestyrelse
Turneringen afholdes som en guld- og sølvturnering og som barometerturnering
Deltagelse

Alle klubber inviteres. Annoncering i
Dansk Bridge. Opslag på Distrikt
Østjyllands hjemmeside. Tilmelding på
vores egen tilmeldingssystem eller via
e-mail/tlf. til formanden.

Termin

Afholdes i februar. Starttidspunkt kl. 9:30

Deltagerbetaling

Ca kr. 300 pr. deltager.

Budget og regnskab

 Der udfærdiges budget, der
godkendes af HBC's bestyrelse.
 Kasseren udfærdiger et afsluttende
regnskab til HBC's bestyrelse.

Forplejning

Morgenkaffe med rundstykker, frokost
samt kaffe og kage.

Opgørelse af salg

Udarbejdes af værten.

Planlægning

Planlægningsmøde afholdes med deltagelse
af bestyrelsen for HBC samt vært og
kasserer. Arbejdsopgaverne fordeles her.

Evaluering

På spillestedet umiddelbart efter
turneringen.

Målgruppe: HBC's bestyrelse
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Onsdag eftermiddag
Annoncering

(maj – august)
HBC's hjemmeside.

Spilledag

Onsdag eftermiddag kl. 13:00

Pris

Aftales i HBC´s bestyrelse.
Pt.135 kr. pr. måned.
Der gives rabat til klubmedlemmer

Præmier

Der spilles om Mesterpoint.
Der spilles lejlighedsvis om præmier.
Øl- og vinpræmier leveres af HBC

Juleafslutning/sæsonafslutning

Medlemmer får en genstand – vin, øl
eller sodavand.
Maden betaler medlemmerne selv.
Præmier til jule-/sæsonafslutning:
Max 10 kr. pr. medlem.

Arbejdsopgaver

 kaffebrygning
 opvask efter spisning

Målgruppe: HBC’s bestyrelse og Annelise Thorsen/Bodil Kvorning
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Åbent hus i juleferien
Turneringen, der er åben for alle, afvikles af spilleudvalget for Tirsdagsbridge, der
beslutter, hvilken dag der passer bedst.
Ingen tilmelding, men opslag med oplysning om dato og tid senest 3 uger før.

Åbent hus Skærtorsdag
Turneringen, der er åben for alle, afvikles af spilleudvalget for Torsdagsbridge.
Opslag om tilmelding senest 3 uger før.
Spisning efter turneringen

Efter tilmelding, hvis der er tilstrækkelig
interesse.

Opvask

Torsdagsbridge.

Opgørelse af salg

Udarbejdes af værten.

Målgruppe: HBC og Horsens Bridgeklub af 2017's bestyrelse

Åbent hus fredag
Spilletidspunkt

(september – april)
Fredag eftermiddag kl. 13 - 17.

Pris

Pt. 40 kr. incl. kaffe/the

Præmier

Der spilles om mesterpoint.
Der spilles om præmier.
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Målgruppe, HBC's bestyrelse

Sommerens åbne huse
Annoncering

(maj – august)
Dansk Bridge for HBC's hjemmeside.

Spilleaften

Mandag: Spilleudvalg - medlemmer fra
bestyrelsen samt frivillige.
Torsdag: Spilleudvalg - medlemmer fra
bestyrelsen samt frivillige.
I juli måned spilles der kun om
mandagen.

Pris

Aftales i HBC´s bestyrelse.
Kr. 50/klippekort med 10 klip kr. 400,Kaffe/the er inklusiv.

Præmier

Vinpræmie eller lignende til 1., 2. og 3.
pladsen i hver række.

Ligestilling ophæves efter indbyrdes
resultat.
Gratister

Arbejdsopgaver

Kun de, der er involveret jf. vagtplan
samt formand, kasserer og vært spiller
gratis. Aftales på HBC møde i april og en
liste med navne udfærdiges.
1. års elever tilbydes at deltage gratis i
maj måned (mellem 1. og 2. år). Ansvarlig
underviser afleverer navneliste.







kaffebrygning
indskrivning af spillere
seedning efter handicap
oprydning
kasseopgørelse
opgørelse af salg.

Målgruppe: HBC og Horsens Bridgeklub af 2017's bestyrelse
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Undervisning for begyndere
Onsdag aften
Annoncering

Aftales på et HBC bestyrelsesmøde.
Der annonceres medio august.
Oplysninger om undervisning søges optaget på
DBF hjemmeside.

Undervisningsvederlag

Ved mindre end 12 kursister tager HBC's
bestyrelse stilling til holdoprettelse Der kan
betales for 1 lærer á 500 kr til pr. måned i 8
måneder og evt. hjælpelærer med gratis
deltagelse i turneringsbridge tirsdag eller
torsdag aften.
Kurset er etårigt.

Pris

Aftales på et HBC møde.
P.t. 125 kr. pr måned i 8 måneder.
Materialer betales af eleverne.
Eleverne tilmeldes som K-medlemmer i
Horsens Bridgecenter.

Juleafslutning/Sæsonafslutning

Eleven får en genstand – vin, øl eller sodavand.
Maden betaler eleven selv.

Opvask efter spisning

Gør det selv eller stiller det pænt sammen til
Eva.

Kaffebrygning

Gør det selv.

Åbent hus

1. års eleverne tilbydes gratis deltagelse i maj
måned.
Den ansvarlige underviser afleverer navneliste
til HBC's bestyrelse.

Målgruppe: HBC og Horsens Bridgeklub af 2017's bestyrelse,
Inge Jørgensen, underviser.
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Klubber der lejer Bridgecentret
Sæsonstart og afslutning samt andre særlige klubaftener
Køb af drikkevarer
Drikkevarer, der indtages i centeret, skal
købes af huset (værten).
Ekstra drikkevarer

Bestilles ved værten.

Ekstra opvask efter spisning

Klubberne sørger selv for hjælp.

Evt. brug af de grønne duge

Klubben sørger for vask, så dugene er klar
til næste hold.

Brug af kortblandemaskine og kort

Pris kr. 1000 pr. år.

Målgruppe: HBC og Horsens Bridgeklub af 2017's bestyrelse samt de indlejede
klubber
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Udlejning til bridge arrangementer
Husleje

For 1 dag betales 1200 kr.
For 1 weekend betales 1500 kr.

Kortleje

Der afregnes 5,- kr. pr. spil.

Kopiering

1 kr. pr. kopi.

Drikkevarer

Værten er behjælpelig ved endelig
opgørelse.

Opvask

De turneringsansvarlige.

Udlejning til private (KUN
medlemmer!)
Prisen er kr. 1.500 pr. døgn. Henvendelse til værten.
Lokalerne skal afleveres i samme stand som de er modtaget.
Målgruppe: HBC og Horsens Bridgeklub af 2017's bestyrelse samt lejere af huset
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