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Efter en noget kaotisk afslutning på sæson 2019/2020 er vi nu begyndt at planlæg-
ge fremtiden. Der blev den 12. maj 2020 afholdt bestyrelsesmøde i HBC med delta-
gelse af Mandagsklubben, Dameklubben og Horsens Bridgeklub af 2017. Corona 
krisen medførte, at vi i marts måned var nødt til at lukke centret inklusivt bridgeun-
dervisningen og bridgeturneringerne meget brat. Vi har fra starten af krisen fulgt de 
retningslinjer som regeringen og DBf er kommet med. Det tyder på, at vi nu er ved 
at være igennem den værste tid og så småt kan begynde at planlægge fremtiden. 
Generalforsamlingerne i de forskellige klubber 
Det har ikke været muligt at afholde generalforsamling i de enkelte klubber pga. Co-
rona krisen. Mandagsklubben, Dameklubben og Horsens Bridgeklub af 2017 har be-
sluttet at afholde generalforsamlingen den første spilleaften i den nye sæson. Nær-
mere oplysninger vil blive oplyst senere.  
Sommerens Åbne Huse 
Det har desværre ikke været muligt at afholde de Åbne Huse indtil nu. Vi følger re-
geringens og DBf’s anbefalinger og starter op, når de mener, at det er forsvarligt. Vi 
er godt klar over, at der er mange, som savner spilleaftnerne, men vi skal selvfølge-
ligt ikke udsætte hinanden for smitte. 
Tilmelding til den nye sæson 
Der er mange, som allerede har tilmeldt sig til den næste sæson, som starter til sep-
tember. Vi håber, vi kan starte op som planlagt og med de forholdsregler, som er 
nødvendige. Mandagsklubben, Dameklubben og Horsens Bridgeklub af 2017 starter 
op med Åbent Hus i hele september. Dette betyder, at man kan deltage lidt mere 
løst, end vi plejer. 
Bridgeundervisningen i næste sæson 
Undervisningen kommer til at foregå onsdag aften fra kl. 18:30 til 22:00. De fleste af 
de elever, der gik til undervisning i sidste sæson, har tilkendegivet, at de gerne vil 
fortsætte med undervisningen i den nye sæson. Det er underviseren meget glad for. 
Det betyder, at der vil blive en differentieret undervisning for både nybegyndere og 
øvede. Bridgeundervisningen tilrettelægges således, at alle får en god oplevelse ud 
af det. Vi håber også, at de tidligere elever vil melde sig ind i én af klubberne og væ-
re en del af turneringsspillerne. 
Onsdagsbridge og Fredagsbridge 
Vi forventer også at starte op på onsdagsbridge og fredagsbridge i den nye sæson, 
men har endnu ikke planlagt de præcise retningslinjer. Vi sluttede af med at have en 
rigtig god tilslutning til begge dage. Det er vi meget glade for og håber, at vi kan fort-
sætte succesen i den kommende sæson.  

HBC og klubberne ønsker alle en rigtig god sommer med håbet om, at vi alle mødes 
i den nye sæson. Samtidig vil vi gerne takke for den opbakning, I har givet os i den-
ne svære krisetid. Vi vil forsøge at gøre vort bedste til, at vi alle kommer godt igen-
nem krisen.  

Vi vil holde jer alle opdateret via vores hjemmeside. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


