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Referat af HBC møde 
Søndag d. 23. november 2014. kl. 0900 i bridgecenteret. 
Fraværende: Carl Holger Nielsen (onsdagsklubben) erstattet af Egil Leed 
 Beslutninger 

1. Valg af ordstyrer. Børge Klinkby 

2. Valg af referent. Jørn Jensen 

3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

4. Opfølgning af sidste møde og 
gennemgang af erindrings-
listen 

a. Rekruttering i Søndergade. Kuben kan ikke lånes i august. 
Forslag om at rykke ind i Bytorvet undersøgt, men prisen 
er 2000 kr. Tanken skrinlagt. 

b. Helle F.R. foreslog at gøre forsøg på at få unge 
mennesker (i Horsens) til at spille bridge via en indsats på 
skoler (gymnasier). 
Helle vil sondere muligheder og interesse via sin egen 
arbejdsplads. 

5. Turneringer 
a. bymesterskabet (erfaringer) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b. centerturneringer, status 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. forårsturnering 
 

 
a. Bymesterskabet. 

Vi sætter ikke fremover begrænsning på antal deltagere. 
Fortsat kvalifikation om formiddagen og 
barometerturnering om eftermiddagen. Frokost ændres fra 
varm mad til smørrebrød. 
Annoncering og indtegning via hjemmesiden med link til 
tilmeldingsside på Distrikt Østjyllands hjemmeside. 
Navn ændres til Horsens Åbne Bymesterskab. 
Præmieniveauet drøftet. Dette års mesterskab gav kun et 
overskud på et par hundrede kroner. 
Præmierne i rækkerne skal være lige store. 

b. Centerturnering. 
Annoncering og indtegning fremover som ovenfor via 
link til tilmelding på Distrikt Østjyllands hjemmeside. 
Seedning ændres således at der indledes med en sektion, 
hvor spillerne fordeles så rækkerne bliver lige stærke 
(”møde og spille mod nye modstandere”). 
For igangværende turnerings vedkommende, hvor der 
spilles i tre rækker à 6 borde og dermed 33 spil ændres 
starttidspunktet for SIDSTE dag fra kl. 1400 til kl. 1300. 
Menu for spisning sidste spilledag (21. februar) ønskes 
offentliggjort. Bodil kontakter Jonna. 

c. Forårsturnering 
Fælles planlægningsmøde (bestyrelserne i RUDER ES og 
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Udfærdiget af Jørn Jensen 

 HBK 31) tirsdag d. 3. marts kl. 1410. 

6. Gennemse og rette HBC 
katalog 

Udført. Jørn fordeler rettede eksemplar med dagsordenen. 

7. Elforbrug – evt. 
energiforbedring. 

Analyse og måling viser, at det ikke kan betale sig at foretage 
investeringer. 

8. Økonomi. (Gerda) Perioderegnskabet viser pænt overskud. 
9. Udskiftning af kort og mapper Er i gang. For at fremme udskiftningen anskaffes nogle små, 

farvede klistermærker (Bendt) så spillere, der er utilfredse 
med et sæt kort kan afmærke dette/disse. 

10. Sammenlægningsprojektet 
a. Redegørelse fra 

økonomigruppen 
b. Beslutning vedr. 

projektets 
fortsættelse. 

 
Der er ikke ændringer, der begrunder fortsat arbejde med 
projektet. Ulemper overstiger fordele. 
Sammenlægningsprojektet skrinlægges og medlemmerne 
orienteres herom 

11. Evt. 
a. Turneringslederkursus 

 
 
 

b. Temaundervisning 
 
 
 

c. Ny vært 
 
 

d. Forbud mod privat vin 
 
 

e. Ny printer 
 

 
a. Henvisning til Distrikt Østjyllands hjemmeside 

(http://www.distriktoj.dk/tlkursus)  vedr. 
turneringslederkursus i Århus fredag 23. januar, 27. 
februar og 24. marts, 100 kr. pr. gang inkl. spisning. 

b. HBC tilbyder temaundervisning som tidligere år. 
Beskrivelse og spørgeskema til udlevering til 
interesserede givet til klubformændene. Tilbagemelding 
til Jørn.  

c. Bendt Kamp ønsker at fratræde med udgangen af april. 
Jørn udarbejder stillingsopslag der efter høring opslås på 
tavle. 

d. Det ønskes understreget over for alle brugere, at det ikke 
er tilladt at medtage og nyde egne drikkevarer i centeret 
på klubaftener og åbent hus dage/aftener.  

e. Da der er gentagne problemer med at papir sætter sig fast 
i den lille printer, besluttedes det at anskaffe en ny. 

12. Næste møde Lørdag d. 17. januar kl. 0930 i Centeret. 


