
 

 
 

Horsens, den 08. april 2019 
 

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 5. april 2019, kl. 18:00 afholdt ved Birger Rahbek privat 
 
Mulige deltagere: 
Børge Klinkby, formand 
Birger Rahbek, næstformand 
Birthe V. Sørensen, kasserer 
Ove Simonsen, sekretær 
Hanne Christensen, bestyrelsesmedlem 
Ellen V. Jørgensen, bestyrelsesmedlem 
Inge Sønderlund, bestyrelsesmedlem 
 
Fraværende: 
Ingen 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2. Godkendelse af klubbens regnskab 
for 2018/19 
 
     

Birthe udleverede et revideret regnskab for Horsens 
Bridgeklub af 2017. Regnskabet blev gennemgået og 
godkendt af bestyrelsen.  
Det blev diskuteret, om det er ok, at vi til næste år muligvis 
vil komme ud med et minus i regnskabet. Da der stadig er en 
kassebeholdning på over 100.000 kr., blev det besluttet at 
det er ok. Birthe udarbejder budget for 2019/2020 i henhold 
til klubbens vedtægter § 8. 
Birthe oplyste endvidere, at der pr. 1. april 2019 vil blive 
pålagt et administrationsgebyr på 300 kr. årligt på vores 
konto i banken. 

3. Generalforsamlingen torsdag den 25. 

april. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børge gennemgik de punkter, som dagsordenen for 
generalforsamlingen den 25. april skal indeholde. 
Under punktet valg af bestyrelsesmedlemmer kom der en 
større diskussion. Der har gennem et stykke tid været 
interessekonflikter mellem Inge og Børge. Børge ønskede 
ikke at genopstille, hvis Inge ikke trak sig fra bestyrelsen. 
Inge bad Børge uddybe, hvad problemet med hende var. 
Inge var ikke tilfreds med de svar, hun fik og valgte at forlade 
mødet.  
Efterfølgende havde vi en lang diskussion omkring, hvad vi 
kunne gøre for at undgå, at hele bestyrelsen gik af. Børge 
accepterede slutteligt, at Inge kunne fortsætte i bestyrelsen. 
De resterende bestyrelsesmedlemmer støttede derefter op 
omkring formanden og den nuværende bestyrelse. Det blev 
aftalt, at der skulle etableres et bedre samarbejde i 
bestyrelsen fremadrettet. Det blev i fællesskab besluttet, at 
Ellen skulle tage en dialog med Inge omkring det fremtidige 
samarbejde i bestyrelsen.  



 

 
 

4. Klubbens aktuelle situation efter 
generalforsamlingen. 
 

 
 
 
 
 
 

Ellen gjorde opmærksom på, at det ville være meget positivt, 
hvis Børge ville prøve at uddelegere nogle af de opgaver, der 
er i Bridgeklubben til de andre bestyrelsesmedlemmer og tro 
på, at de kan klare opgaven. Børge har stor viden om alt det, 
der foregår i klubben og vil selvfølgelig med den viden skulle 
bistå og hjælpe i stort omfang, når der kræves hjælp. 
Ove gjorde opmærksom på, at det er meget vigtigt, at vi 
forsøger at forstå hinanden og prøver at nå nogle fælles 
opstillede mål i stedet for at modarbejde hinanden. 

5. Punkter til HBC 
     - Prins Henrik Memorial 
     - Vinindkøb 
     - Andre punkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prins Henriks Memorial: Ellen og Inge står for turneringen. 
Børge hjælper med arrangementet, når der er behov. F.eks. 
vil Børge forsøge at få fat i en turneringsleder til turneringen. 
Resten så som bestilling af mad, udarbejde budget, 
efterfølgende regnskab m.v. vil Ellen og Inge tage sig af. 
Vinindkøb: Af tidsmæssige årsager udgik dette punkt. 
Andre punkter:  
Afslutning på tirsdagsbridge: Ellen sørger for personale til 
køkkenet, samt bestiller mad til arrangementet. Birthe køber 
kager til kaffen. 
Generalforsamling: Ove laver tilmeldingslister til 
generalforsamling. Birger bestiller snitter til 
generalforsamlingen. 
Top 16: Børge og Ellen står for Top 16 turneringen i 
tirsdagsbridge. 

8. Eventuelt 
 

Ingen   

9. Næste møde 
 

Den 25. april efter generalforsamlingen. 

 

Ove Simonsen, sekretær 


