
 
 
 
 
 
 

Horsens,den 12. februar 2019 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 8. februar 2019, kl. 18:00 ved Børge Klinkby 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. Status for Horsens Bridgeklub af 
2017 

Børge mente, at stemningen i klubben både tirsdag og 
torsdag var blevet bedre. 
Inge ville gerne have Børge til at byde velkommen om 
torsdagen, hvilket Børge indvilgede i. 
Spiller man som substitut i en turnering, skal dette rettes på 
turneringens startliste. Ens handicap vil derefter blive 
tilpasset aftenens spil. 
Ønsker man ikke at blive nævnt i forbindelse med runde 
fødselsdage, skal man henvende sig til Børge. Bliver man 
ikke nævnt, vil man heller ikke modtage 2 flasker vin 
fremadrettet. 

3. Status på økonomien i klubben Alle medlemmer har betalt kontingent. 
Det ser ud til, at der vil blive et underskud i klubben, men vi 
afventer et revideret regnskab i begyndelsen af april. 

4. Guldturnering – ”Prins Henriks 
Memorial” den 11. maj 2019 

Inge og Ellen laver forslag til turneringen. Dvs. de laver et 
program for, hvordan turneringen skal afvikles. Børge kom 
med et oplæg som Bridgeforbundet har lavet. Inge og Ellen 
arbejder videre med planen. 
Inge og Ellen laver endvidere et budget og efterfølgende et 
regnskab for turneringen. 

5. Mulige tiltag for at tiltrække nye 
medlemmer til klubben 

Inge oplyste at ca. halvdelen af spillerne ved Åbent Hus 
fredag eftermiddag ikke spiller i vores klub. Det blev 
diskuteret, om vi evt. kunne få nogle af disse spillere til at 
deltage tirsdag eller torsdag aften. 
Det blev også nævnt, at en form for kørselsordning for 
spillere som havde svært ved at komme frem og tilbage fra 



 
 
 
 
 
 

5. Mulige tiltag for at tiltrække nye 
medlemmer til klubben (fortsat) 

bridgecentret kunne være med til at tiltrække nye 
medlemmer. Det kunne f.eks. være en eller anden form for 
samkørsel. 
Ellen mente, at de nuværende elever var meget positive og 
kunne være med til at tiltrække nye spillere. De nye spillere 
var lidt usikre i forbindelse med Åbent Hus arrangementerne 
og turneringsaftnerne. De var usikre og følte sig irettesat. Vi 
var enige, om at vi alle skulle være opmærksomme på dette 
problem. Det ville være godt at tage op i forbindelse med 
arrangementerne. 
Birthe mente, at vi skulle spørge medlemmerne om, de 
havde nogle gode forslag. 

6. Undervisning af nye bridgespillere i 
næste sæson 

Ellen vil gerne fortsætte med at undervise nye bridgespillere, 
men dog kun hvis de er to. Det betyder, at der skal findes en 
anden underviser. Derud over skal undervisningen foregå i 
HBC. 

7. Hvordan kan vi alle være med til at 
forbedre tonen i klubben 

Vi står sammen om de beslutninger, vi er blevet enige om. 
Vi indgår ikke i debatter omkring, hvad man har hørt ude i 
byen, men henviser til den det drejer sig om. 
Vi skal blive bedre til at stå fast på de ting, der er blevet 
aftalt. 

8. Eventuelt Forårsturneringen opdeles efter styrke. Der vil blive 
orienteret omkring fordelingen i forbindelse med 
afholdelsen af turneringen. 
Den gamle farveprinter i kælderen skrottes. Reparation af 
printeren er for dyr. Vi bruger kun farveprinteren ganske 
lidt. Der indkøbes derfor ingen ny printer. Skal der printes i 
farver, må det ske ved én af os. Ved større printeropgaver 
kan der kompenseres for brug af farvepatroner. 
Bestyrelsesmøder afholdes fremadrettet privat. Den der 
afholder mødet honoreres med kr. 350,-. Der forventes 
afholdt 4 møder pr. år. 

9. Næste møde Fredag den 5. april 2019, kl.18:00 ved Birger. 

 
 

Ove Simonsen, sekretær 


