
 
Horsens, den 2. august 2018 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 31. juli 2018, kl. 20:30 i Horsens Bridgecenter 
 
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. Generalforsamling 
 
 
 
 

Til den årlige generalforsamling den 24. april 2018 var der 
kommet 3 forslag til ændring af spilleformen tirsdag og 
torsdag. De 2 forslag gik ud på at droppe holdturneringerne. 
Det blev pålagt bestyrelsen at undersøge medlemmernes 
holdning til turneringsformen i forbindelse med opstarten af 
den nye sæson. 
Forslag 3 foreslog, at vi ændrede torsdagsbridgen til Åbent 
Hus. Dette forslag blev forkastet på generalforsamlingen. 

3. Status for medlemslister 
 
 

Tirsdagsklubben har 62 tilmeldte spillere. Der er usikkerhed 
om yderligere et par spillere. Børge kontakter disse spillere. 
Torsdagsklubben har 40 tilmeldte spillere. 

4. Spilleform tirsdag og torsdag 
herunder turneringsplaner for samme 
 
 
 

På bestyrelsesmødet blev det besluttet, at der den første 
spilleaften i både tirsdags- og torsdagsklubben undersøges, 
hvor mange medlemmer der ikke ønsker at spille 
holdturneringer. Der vil derefter blive udarbejdet 
turneringsplaner. Der vil under alle omstændigheder blive 
spillet holdturnering. Der kan opstå en situation, hvor 
antallet af medlemmer, der ønsker at spille holdturnering, 
ikke går op med 8. I en sådan situation vil bestyrelsen tage 
stilling til, om der skal flyttes medlemmer fra deres ønskede 
turneringsform og over i den anden turneringsform, der 
mangler spillere. Det vil dog blive udført således, at det 
berører færrest mulige. 

5. Nedsættelse af spilleudvalg, 
turneringsledere samt appelkomité for 
tirsdag og torsdag 
 
 
 
 

Tirsdag: 
Spilleudvalg: 
Børge, Birger, Hanne, Ellen og Ove 
Turneringsledere: 
Ellen og Bodil. 
Appelkomité: 
     ?      , Henning Larsen og Sonja Pedersen 
  



 
Torsdag: 
Spilleudvalg: 
Inge, Birthe, Evald, Leif, Bodil og (Rosa) 
Turneringsledere: 
Inge og Annalise 
Appelkomité: 
Jytte Rasmussen, Frede Laursen og Helle Frost 
 
De nævnte medlemmer i appelkomitéerne tirsdag og 
torsdag er ikke blevet spurgt, så det er en forudsætning, at 
de vil påtage sig opgaven. 
Der har været en del henvendelser til Bridgeforbundet, 
vedrørende afgørelser taget af turneringslederne i vore 
klubber. Afgørelserne har ikke været igennem vore egne 
appelkomitéer inden de er bragt videre til Bridgeforbundet. 
Det blev aftalt, at Børge kontakter Bridgeforbundet og beder 
dem om at henvise evt. klagere til vore egne appelkomitéer. 

6. Vagtplan for tirsdag og torsdag Børge udarbejder vagtplaner 

7. Klubregler (systemkort) 
 
 
 

Ingen ændringer i klubreglerne. 
Hvis der er medlemmer, der har svært ved at udfærdige 
deres systemkort, kan de få hjælp hertil af bestyrelsen (Inge 
Sønderlund). 

8. Sølvturnering (landsdækkende) Vi deltager. 

9. Eventuelt 
 

Tirsdagsklubben starter den 4. september 2018. 
Torsdagsklubben stater den 6. september 2018. 

 

Ove Simonsen, sekretær 


