
 
 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 12. marts 2018 kl. 18.30 hos Leif Jørgensen. 
 
Deltagere: 
Børge Klinkby, formand 
Birger Rahbek, næstformand 
Annalise Thorsen, bestyrelsesmedlem 
Ellen V. Jørgensen, bestyrelsesmedlem 
Inge Sønderlund, bestyrelsesmedlem  
Leif Jørgensen, sekretær 
 
Fraværende: 
Birthe V. Sørensen, kasserer 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af punkt 8, "Tilmelding til næste sæson". 

2. Klubbens aktuelle situation efter generalfors. På den kommende generalforsamling er følgende 
på valg: 
Børge Klinkby, modtager genvalg. 
Inge Sønderlund, modtager genvalg. 
Annalise Thorsen, modtager ikke genvalg. 
Leif Jørgensen, modtager ikke genvalg. 

3. Onsdag eftermiddag, sæson 2018-2019 Ole Kvorning har oplyst, at han stopper som 
underviser og turneringsleder ved udgangen af april 
måned.  
Annalise Thorsen vil gerne påtage sig at stå for 
afviklingen af bridgespillet onsdag eftermiddag i 
sæsonen 2018-2019 uden at tilbyde undervisning. 
Der skal findes en hjælper. Hun vil prøve om der 
kan tiltrækkes nye spillere til turneringsbridge. 
Nuværende spillere må gerne fortsætte og spille 
sammen turneringsform som i dag. 

4. Fredagsbridge, sæson 2018-2019 Frank Roldsgaard holder som turneringsleder ved 
udgangen af april måned. Inge Sønderlund vil gerne 
tage over og vil prøve om hun kan finde en til at 
hjælpe i den kommende sæson. 

5. Undervisning, sæson 2018-2019 Ellen V. Jørgensen vil påtage sig at undervise nye 
elever i den kommende sæson. Hun vil gerne 
uddannes for at kunne påtage sig jobbet. Der skal 
findes en medhjælper til Ellen. 

6. Generalforsamlingen den 24. april Der indkøbes snitter som fortæring til 
generalforsamlingen, der afholdes tirsdag den 24. 
april kl. 18.30.  

7. Punkter til HBC 
     - Forårsturnering 2019 
     - Andre punkter 

Forårsturneringen planlægges til afholdelse søndag 
den 24. februar 2019 på ASV-skolen. Børge Klinkby 
sørger for at reservere plads på skolen. 
Der planlægges HBC-bestyrelsesmøde onsdag den 
1. august 2018 kl. 15.00. 



 
8. Tilmelding til næste sæson Leif Jørgensen sørger for tilmeldingsskemaer til 

Tirsdagsbridge og til Torsdagsbridge til sæsonen 
2018-2019. 

9. Eventuelt Tekst-tv på Tv-Horsens. Horsens Bridgecenter har 4 
siden med tekst tv på kanalen. Informationsværdien 
er nok tvivlsom og vi skal måske bede om at vore 
oplysninger bliver slettet fra tekst-tv siderne. 
Klubberne, der spiller i Horsens Bridgecenter 
spørges på bestyrelsesmødet den 1. august. 
 
Drøftelse om Horsens Bridgecenters hjemmeside.  
Er den aktuel nok for medlemmer? Ja, det mener 
bestyrelsen den er. 
Er hjemmesiden aktuel nok for ikke medlemmer, 
der slår op på siden? Nej, det mener bestyrelsen 
ikke den er.  Der arbejdes videre med sagen.  

10. Næste bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. april 2018 efter 
generalforsamlingen. 
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