
Horsens Bridgeklub af 2017 

Horsens, den 13. oktober 2017 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 11. oktober 2017 kl.18.00  hos Børge Klinkby. 
  
Deltagere: 
Børge Klinkby, formand 
Birger Rahbek 
Birthe V. Sørensen 
Annalise Thorsen 
Leif Jørgensen 
Ellen V. Jørgensen 
Inge Sønderlund 
Fraværende: 
Ingen 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Ændring i bestyrelsen Jonna Laursen er af personlige årsager trådt ud af 
bestyrelsen. I stedet er Annalise Thorsen, der er 1. 
suppleant, indtrådt. 

3. Økonomi Næsten alle har indbetalt kontingent. De få, der 
mangler at betale, vil snart blive kontaktet. 

4. Velkomst på spilleaftener Formanden byder velkommen på spilleaftener, hvis 
han har noget at meddele. Ellers byder turneringsle-
deren velkommen. 

5. Appelkomite Tirsdag: Sonja Pedersen, Arne Busch Laursen samt 
Bodil Kvorning eller Annalise Thorsen (AT sørger for 
samtykke fra de foreslåede). 
Torsdag: Erik Randlev, Inge Sønderlund og Tina 
Holm Christensen. Ved inhabilitet indtræder Jonna 
Laursen i stedet. (IS sørger for samtykke fra de fore-
slåede.) 

6. Bymesterskab, arbejdsgruppe mm. Bymesterskabet afholdes søndag den 5. november 
med kvalifikation om formiddagen og spil i seedede 
rækker om eftermiddagen. Bodil Kvorning og Anna-
lise Thorsen leder begivenhederne om formidda-
gen. Børge Klinkby klarer ditto om eftermiddagen. 
Birthe V. Sørensen klarer forplejningen til frokost og 
forskellige spørges om at bage kage til kaffen om ef-
termiddagen. Birthe udfærdiger et budget, når del-
tager tallet er kendt. 
Præmier drøftet, men besluttes først, når budgettet 
lægges. 

7. Centerturneringen, arbejdsgruppe Center 1 afvikles søndag den 26. november kl. 
13.00. Leif Jørgensen reviderer opslag i henhold til 
HBC-kataloget, Ellen V. Jørgensen, Inge Sønderlund 
og Annalise Thorsen som turneringsleder afvikler 
turneringen. 

8. Værter Bendt Kamp og Bjarne Nielsen har opsagt deres stil-
linger som fælles værter med virkning fra den 1. ok-
tober 2017. I stedet er der indgået aftale med Evald 
Kjær Petersen, der har overtaget jobbet. 

9. Tilskud til onsdag eftermiddag Det blev besluttet at ansøge Horsens Kommune om 
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tilskud fra satspuljemidlerne til bridgespillet onsdag 
eftermiddag. Børge Klinkby har haft en telefonisk 
drøftelse med socialudvalgsformand Ellen Schmidt 
om emnet. 

10. Testklub/it-problemer Horsens Bridgeklub af 2017 er en af seks klubber i 
DBF-regi, der kører testversionen af BridgeCentral 
3. Der har medført mange gener af forskellig art for 
medlemmerne, hvilket bestyrelsen meget beklager. 

  Vi håber og forventer, at de værste hurdler er 
ved at være overståede. 

11. Logo Der er indkommet flere forslag til nyt logo. Når fris-
ten for at indsende forslag udløber ved udgangen af 
uge 42, beder bestyrelsen medlemmerne om at ta-
ge stilling til, hvilket af forslagene de foretrækker. 

12. Eventuelt Birthe foreslog at lamelgardinerne i store sal træk-
kes for på spilleaftener for at forbedre akustikken. 
Det prøver vi. 
En bridgespiller har anmodet om at måtte opsætte 
en plakat i Bridgecenteret fra Lions Club om fore-
ningens nytårskoncert. Bestyrelsen kan desværre 
ikke imødekomme anmodningen. Vi ønsker kun op-
slag om bridge i vore lokaler.  
Ellen V. Jørgensen synes, at de ombetrukne stole i 
undervisningslokalet er kolde at sidde på. Der hen-
vises til at benytte puder, som i beskedent omfang 
kan findes i garderoben.  

13. Næste møde Ikke fastsat. 

Leif Jørgensen. 

 


