12. januar 2014

HBC NYT vedr. projekt sammenlægning – orientering

Den projekt- og arbejdsgruppe, klubberne i enighed har nedsat og deltaget i har på et møde fredag d. 10.
januar 2014 afsluttet sit arbejde.
Projektgruppen (deltagelse af klubformænd) fokuserede på mødet på økonomigruppens rapport, hvoraf
det fremgår, at en sammenlægning vil indebære en økonomi, der baserer sig på indtægter fra kontingenter,
aktiviteter og varesalg, hvor husets økonomi i dag baserer sig på indtægter fra husleje, aktiviteter og
varesalg. Den helt afgørende forskel for klubber og disses medlemmer vil blive i forskellen på
kontingentbetaling og huslejebetaling (der så bortfalder).
Den enkelte klub betaler i dag en husleje på kr. 24.000 + kr. 275 for antal medlemmer ud over 40.
Dette indebærer, at huslejebelastningen markant er størst pr. medlem i de små klubber (600 kr. i mindste
klub og 426 kr. i største).
Såfremt der foretages en udligning i form af, at huslejebetaling bortfalder og erstattes af et for alle
medlemmer i en sammenlagt klub lige stort kontingent, vil dette indebære (for alle) en markant stigning i
den del af kontingentet, der går til ”huset”, og væsentlige ændringer i den andel af kontingentet, der
”bliver” i klubberne efter husleje. Det falder for alle til kr. 150 pr. medlem med de største fald for de store
klubber (ca. 450 kr. for største). Det indebærer, at nogle klubber vil opleve et voldsomt fald i de midler, der
er til rådighed til bl.a. de sociale aktiviteter, så som julefrokost, smørrebrød til generalforsamling m.fl.
På det grundlag anser projektgruppen det for usandsynligt, at der i klubberne kan opnås de krævede 2/3
flertal for en sammenlægning.
Der var enighed om, at en sammenlægning fortsat på længere sigt er ønskelig, men skal det være
gennemførligt, skal de store økonomiske forskelle mellem klubberne udlignes.
På mødet drøftedes undervejs hvilke tiltag, der kan gøres for at forbedre Horsens Bridgecenters økonomi
og for at fremme et højere aktivitetsniveau samt tiltrække nye medlemmer.
Der var enighed om på tværs af klubberne at nedsætte følgende udvalg:
a.
Et huslejeudvalg, der skal fremsætte forslag til ændring i principperne i huslejebetalingen
samt takt for en sådan ændrings gennemførelse.
b.
Et aktivitetsudvalg der skal fremsætte forslag til nye / ændrede fællesaktiviteter, der kan
være både til fornøjelse for deltagerne og gavn for husets indtjening.
c.
Et fonds- og sponsorudvalg der skal identificere og fremsætte forslag til hvilke projekter og
hvilken sponsorer eller fonde, der kunne opfordres til at støtte bridge i Horsens Bridgecenter.
Det omfattende arbejde, der er leveret, førte desværre ikke til den sammenlægning, som umiddelbart
forekom (i hvert fald projektdeltagerne) både indlysende rigtig og mulig. Vi er dog kommet et skridt videre,
idet forhindringer på vejen nu er identificeret og muliggør at målrettet arbejde med at fjerne disse kan
muliggøre en hensigtsmæssig sammenlægning i en ikke for fjern fremtid.

