
Horsens Bridgeklub af 2017 

Horsens, den 27. august 2017 

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 25. august 2017 kl. 18.00  hos Birger Rahbek. 

  

Deltagere: 

Børge Klinkby, formand 

Birger Rahbek 

Jonna Laursen 

Leif Jørgensen 

Inge Sønderlund 

 

Fraværende: 

Birthe V. Sørensen 

Ellen V. Jørgensen 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Status for medlemslister Tirsdagsbridge: 72 aktive, 1 passiv. 

Torsdagsbridge: 58 aktive, 2 passive. Der skal være 

60 aktive for at det kan fungere i en turneringsplan. 

Jonna arbejder videre med et par "løse ender" i den 

kommende uge for at få enderne til at nå sammen. 

3. Generalforsamling 

 

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 24. 

april 2018. Generalforsamlingerne fremover 

afholdes på skift tirsdag eller torsdag. 

4. Valgperiode for bestyrelsen Den stiftende generalforsamling, den 16. maj 207 

besluttede, at bestyrelsen selv vælger, hvem af de 

seks valgte bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 

et år og hvem der vælges for to år. 

Bestyrelsen besluttede at Jonna Laursen, Inge 

Sønderlund og Leif Jørgensen vælges for et år, mens 

Birger Rahbek, Birthe V. Sørensen og Ellen V. 

Jørgensen vælges for to år. 

5. Klubmestre Der er behov for en redigering af klubreglernes § 13 

og 14 vedrørende klubmesterskabet for par og hold. 

Der må nødvendigvis udnævnes klubmestre for par 

og hold i både Tirsdagsbridge og Torsdagsbridge. 

Teksten i klubreglerne bliver:  

"Stk. 1. Efter hvert gennemspil i A-rækken tildeles 

parrene/holdene placeringspoint, således at nr. 1 

får 1 point, nr. 2 får 2 point osv. Parret/holdet med 

det laveste antal placeringspoint efter alle sæsonens 

gennemspil bliver klubmestre. 

Stk. 2. Ophævelse af ligestilling sker på baggrund af 

indbyrdes møde. Er der ligestilling her, deles 

placeringspoint. 

Stk. 3. Såfremt 2 eller flere par/hold har samme 

antal placeringspoint, vindes klubmesterskabet af 

det par/hold, som har scoret flest 

parpoint/kamppoint totalt. Såfremt 

parrene/holdene stadig står lige, er placeringen i 

sidste gennemspil afgørende. 

Stk. 4. Klubmesterskabet kan kun vindes af 
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par/hold, der har spillet hele sæsonen. 

Stk. 5. Vinderen af klubmesterskabet par/hold 

modtager en pengepræmie, hvis størrelse 

fastsættes af bestyrelsen. 

Stk. 6. Navne på vindere af klubmesterskabet 

par/hold og de nærmeste placeringer offentliggøres 

i Horsens Folkeblad." 

De ændrede klubregler forelægges 

generalforsamlingen 2018 til godkendelse. 

6. Appelkomité Bestyrelsen besluttede at nedsætte en appelkomité 

for Tirsdagsbridge og en for Torsdagsbridge. 

7. Systemkort Alle makkerpar bør udfærdige systemkort efter 

DBF's regler og medbringe kortet på spilleaftener. 

På DBF's hjemmeside kan man finde skabelonen til 

systemkortet. 

Obligatorisk brug af systemkort søges indarbejdet i 

klubreglerne på førstkommende generalforsamling. 

8. Fællesturneringer - arbejdsfordeling Bestyrelsen besluttede ad hoc at etablere 

arbejdsgrupper i Horsens Bridgeklub af 2017 til 

gennemførelse af fællesturneringer som 

Bymesterskab, Centerturnering og Forårsturnering. 

9. Logo Klubben vil gerne bede medlemmerne om hjælp til 

at tegne et nyt logo for Horsens Bridgeklub af 2017. 

Derfor udskrives konkurrence, hvor forslag til et nyt 

logo skal indsendes til formanden, Børge Klinkby, 

inden udgangen af uge 42/2017. Bestyrelsen 

udpeger en vinder af konkurrencen. Vinderen 

præmieres med en kurv med vin og chokolade fra 

Frellsen Chokolade. 

10. Eventuelt Jonna Larsen har fået en henvendelse Torben Kelså 

leje af Horsens Bridgecenter til bridgelæreruddan-

nelse den 14. og 15. april eller 21. og 22. april 2018. 

HBC skal arrangere forplejning til kurset. 

Bestyrelsen er positiv, hvis lokalerne er ledige, og 

forplejning kan gennemføres inden for den 

økonomiske ramme. 

Støjniveauet skal dæmpes under spillet. Der er ofte 

for højrøstet tale under og efter spillet, mens andre 

stadig spiller.  Det vil være til glæde for alle, hvis vi 

hver især viser hensyn over for hinanden. 

Bestyrelsen lægger op til at indarbejde 

bemærkninger i klubreglerne om emnet under 

etikette og etik. 

11. Næste møde Onsdag den 4. oktober kl. 18.00 hos Børge Klinkby. 

Leif Jørgensen 

 


