
 

 
Horsens, den 2. september 2020 

 
 

 

 

 

Referat af klubbens ordinære årlige generalforsamling afholdt tirsdag den 1. september 2020 kl. 18:30 

i Horsens Bridgecenter, Absalonsgade 9, 8700 Horsens. 

 
 

    Velkomst Formand Børge Klinkby bød velkommen. 
Der var mødt ca. 50 medlemmer til generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Lene Madsen som dirigent. Hun blev valgt. 
Bestyrelsen foreslog Ove Simonsen som referent. Han blev valgt. 
 

2. Bestyrelsens beretning for det  
    forløbne år. 

Formanden aflagde beretning for det forløbne år. 
Efter en kort debat tog generalforsamlingen beretningen til efterretning. 
 

3. Godkendelse af det 
     reviderede regnskab 

Kasserer Hanne Christensen fremlagde klubbens årsregnskab 2019/20. 
Der har været et underskud på kr. 8.550. Regnskabet er lagt ud på klub-
bens hjemmeside, men kunne også fås ved generalforsamlingen. 
Efter en kort debat blev regnskabet godkendt. 
 

4. Budget herunder fastlæggelse 

    af kontingent 

Der er ikke lavet et budget for regnskabsåret 2020/21, da situationen i 
forbindelse med corona pandemien gør det lidt svært at forudsige den 
kommende situation. Hanne oplyste, at der på grund af corona pandemi-
en på nuværende tidspunkt havde været en besparelse på ca. kr. 10.000 
på næste års regnskab. Besparelsen opstår på baggrund af ikke afholdte 
arrangementer som Top 16, færre præmier m.v. Hanne mente at regn-
skabet som det ser ud nu stort set vil ballancere i indeværende regn-
skabsår. 
Der blev spurgt om der er en mulighed for at få nedsat kontingentet til 
Dbf.  
 

5. Indkomne forslag:  

    Orientering fra HBC herunder 

regnskab for 2019 

    Budget herunder fastlæggelse 
    af kontingent 

Formand Børge Klinkby orienterede kort om HBC. Han nævnte at Bridge 
onsdag eftermiddag starter onsdag den 2. september. Fredagsbridgen 
starter op igen fredag den 4. september. Derudover forventede han at 
Nytårsturneringen og Forårsturneringen vil blive afholdt som tidligere.  
Inge Jørgensen fortsætter med bridgeundervisningen onsdag aften. I år vil 
der blive 2 hold. Et for øvede og et for nybegyndere. Undervisningen star-
ter 2. september. Der er en god tilslutning til undervisningen. 
Sommerens åbne huse startede i midten af juni. I stedet for mandag og 
torsdag blev det reduceret til én gang om ugen – mandag aften. Der har 
været god tilslutning til arrangementerne – dvs. at der har været omkring 
60 spillere pr. aften.  
Kasserer i HBC Karen Marie Bang gennemgik HBC’s årsregnskab for 2019. 
Regnskabet viste et overskud på kr. 51.086. Det skal her nævnes, at der 
ikke har været væsentlige større udgifter i 2019. Der vil på et senere tids-
punkt komme en større udgift til separering af kloakken.  
 
 



 

6. Valg af formand Børge Klinkby blev genvalgt for et år. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Hanne Christensen afgår efter tur, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen fo-
reslår Inge Jørgensen indvalgt i bestyrelsen i stedet for Hanne Christen-
sen. 
Ove Simonsen afgår efter tur, modtager genvalg. 
Poul Erik Mogensen indtrådt i bestyrelsen som suppleant, modtager gen-
valg. 
Ove Simonsen blev genvalgt. 
Poul Erik Mogensen blev genvalgt. 
Inge Jørgensen blev nyvalgt. 

 
 8.  Valg af to suppleanter for et år Bestyrelsen foreslår Lene Madsen og Jan Hymøller valgt som suppleanter. 

De blev begge valgt. 
 

 9.  Valg af revisor og  
      revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslår Hanne Christensen valgt som revisor og Hans Jørgen 
Mogensen valgt som revisorsuppleant. Begge blev valgt. 
 

10. Distriktets bestyrelse Bestyrelsen havde ingen forslag til distriktets bestyrelse. Annalise Thorsen 
fortalte lidt om distriktets arbejde. Der var ingen af de tilstedeværende, 
som ønskede at stille op.  
 

11. Eventuelt Bestyrelsen har besluttet, at der i september måned 2020 spilles Åbne 
Huse både tirsdag og torsdag aften. Medlemmerne er ikke forpligtiget til 
at møde op, men vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt møder op. 
Kontingentet starter fra den 1. september. Dvs. at der ikke skal betales 
ekstra i forbindelse med de Åbne Huse. 
Der blev spurgt ind til, om der evt. kunne laves et samarbejde med Hor-
sens Ny Bridgeklub, da man havde hørt, at de ikke kunne benytte deres 
tidligere lokaler. Børge Klinkby fortalte, at der havde været en henvendel-
se fra bridgeklubben, som dog fandt lokalerne vi kunne tilbyde for små og 
derfor havde takket nej til vort tilbud.  
 

 
 

         Ove Simonsen, referent                     Lene Madsen, dirigent 


