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I den forgangne sæson er den negative udvikling for Horsens Bridgecenter fortsat med svigtende
medlemstilgang og deltagelse i husets arrangementer. Det gælder bl.a. deltagelsen i
bymesterskabet, hvor bestyrelsen nu har besluttet at gøre mesterskabet åbent og næste gang (til
efteråret) invitere omegnens klubber. Også centerturneringen blev f.s.v.a. deltagelsen en
skuffelse, og deltagelsen i sidste dags spisning var så fåtallig, at HBC har besluttet at droppe denne
tradition (den efterfølgende spisning).
Vores forårsturnering var pænt besøgt og gav et rimeligt overskud, så denne turnering gentages i
2014 stort set uændret.
Et enkelt lyspunkt har været interessen for at deltage i genoptagne såkaldte temaundervisning,
hvor der søndag d. 24. marts mødte 44 interesserede. HBC har derfor besluttet at genoptage dette
måske flere gange i sæsonen 2013/14.
I den forgangne sæson har nyskabelserne været bl.a. anskaffelse af nye bridgemates for midler
tilvejebragt via Tuborgfondet og lokale sponsorer. Vi har også investeret i et nyt dørparti.
Og her, hvor sæsonen næsten er forbi, kan vi glæde medlemmer i alle klubberne med, at vi nu har
fået fondsmidler fra Familien Hede Nielsen Fond og Inge og Asker Nielsens Fond Til Støtte Af
Almennyttige Formål til anskaffelse af en længe ønsket hjertestarter. Anskaffelsen er gået i gang,
og HBC vil gennemføre kursus/kurser i brug af hjertestarteren for alle de indlejede klubber.
På flere af klubbernes generalforsamlinger i 2009 behandlede man forslag om at påbegynde et
undersøgelsesarbejde m.h.p. at søge klubberne i Horsens Bridgecenter sammenlagt til en klub
med et medlemskab i Dansk Bridgeforbund (DBF).
De første sonderinger viste hurtigt, at tiden næppe var moden – der sporedes modstand mod
tanken af forskellige årsager, både økonomiske og nostalgiske.
Bestyrelsen har siden da haft tanken op at vende flere gange, og ved genlæsning af HBC NYT fra
april 2012 vil man kunne se, at HBC bestyrelse var kommet til den konklusion, at tiden er inde til at
gøre et nyt forsøg på at få gennemført en sådan sammenlægning som indledende overvejelser
viser, vil give såvel driftsmæssige, arbejdsbesparende og økonomiske fordele. Det vil endvidere
give bedre muligheder for en udnyttelse af bridgecenterets faciliteter, og måske kunne udtrykte
ønsker om at få spilletidspunkter i huset, hvor man i højere grad kan møde op og deltage, eller
blive væk uden at skulle finde substitutter blive opfyldt. Der kan gennemføres andre former for
turneringer end de kendte og på andre tidspunkter.

Vi oplever en medlemstilbagegang bl.a. forårsaget af, at et stigende antal bridgespillere vælge at
søge lysten til at spille bridge tilfredsstillet andre steder end i bridgecenteret. Årsagerne hertil kan
bl.a. være, at det for en overfladisk betragtning er billigere, men måske vigtigere at det er mindre
forpligtende og at det giver muligheder for at spille på tidspunkter, hvor det ikke er nødvendigt at
skulle ud i bil i vinterens kulde og mørke for at spille om aftenen.
Det skal ikke skjules, at bestyrelsens helt dominerende årsag til at søge klubberne samlet under én
hat er økonomien. Horsens Bridgecenter har faldende indtægter på aktiviteterne (bymesterskab,
centerturnering, åbent hus m.v.) og stigende udgifter på driften.
En samling af klubberne under en hat vil kunne betyde at kontingenterne i højere grad kan bidrage
til at sikre bridgecenterets fortsatte eksistens, og en ændret struktur vil kunne betyde, at vi kan
etablere turneringer og arrangementer, der har en større tiltrækningskraft.
Vi har skævet til andre steder i landet, hvor tilsvarende projekter med held er gennemført, og
anbefaler interesserede til at læse herom DANSK BRIDGE udgaven oktober 2011 (kan findes på
DBF hjemmeside), hvor Haderslev Bridgecenter har beskrevet deres projekt, som indebar
sammenlægning af 10 klubber under samme ledelse i et medlemskab af DBF.
Formændene for Ruder Es (Børge Klinkby) og Horsens Bridgeklub af 1931 (Jørn Jensen) aflagde 2.
april 2013 besøg i Haderslev for at høre den daglige leder af centeret, Kjeld Thomsens, redegørelse
for projektet og dets resultater.
I Haderslev gennemførtes sammenlægningen over en periode på 1½ år, begyndende med
orienteringer i klubberne, ekstraordinære generalforsamlinger for at sikre at den enkelte klub blev
gjort klar til sammenlægning og efterfølgende generalforsamlinger for at nedlægge de gamle
klubber og for at stifte den nye paraplyorganisation.
Særligt interesserede kan gå ind på Haderslevs hjemmeside (http://haderslevbridgecenter.dk/) og
se struktur, turneringsformer m.v.
HBC bestyrelse har besluttet at arbejde målrettet videre med projektet og har anmodet Jørn
Jensen om at være projektleder for en lille gruppe, der skal udarbejde forslag og
orienteringsmateriale med den målsætning, at husets klubber kan tage stilling og holde
ekstraordinære generalforsamlinger primo 2014, og at bridgespil i den nye struktur kan begynde
ved sæsonstart september 2014.
HBC bestyrelse ønsker alle en god sommer og håber at se flest mulige til sommerens åbne huse.
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