
 

HBC 

19. januar 2015 

Referat af HBC møde 

Lørdag d. 17. januar 2015 kl. 0930 i bridgecenteret. 
Deltagere: Børge Klinkby, Jørn Jensen, Bodil Kvorning, Annalise Thorsen, Frank Roldsgaard, Helle 
Frost Roldsgaard, Gerda Thomassen, Inge Finderup, Carl H. Nielsen, Tove Nielsen (i st.f. Anna 
Marie Illum) 
 
Fraværende: Bendt Kamp og Anna Marie Illum 
 Beslutninger 

1. Valg af ordstyrer. Børge 

2. Valg af referent. Jørn 

3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

4. Opfølgning fra sidste møde 

og gennemgang af 

erindringslisten: 

a. Rekruttering, bytorv og 

skoler. 

 

b. Centerturnering, menu og 

starttid 

c. Ansættelse af ny vært 

 

 

 

Helle Frost arbejder videre med skoleprojekt. Kube og Bytorv 

droppet. 

 

Er afklaret. 

 

En interesseret. 

5. Turneringer 

a. forårsturnering 

Er nu på Distrikt Østjyllands hjemmeside. 

Fælles planlægningsmøde ændret til torsdag d. 5. marts kl. 

1400. 

Turneringen i 2016 er med distriktet aftalt til 13. marts 2016 

6. Økonomi, kvartalsregnskab.  Udkast forelagt. Ser meget fint ud. Endeligt årsregnskab 

forelægges på næste møde (9. april). 

7. Fastsættelse af husleje og 
betaling for kortblanding 

Husleje fastholdes uændret. 

Kortblanding for indlejede klubber, der bruger maskinen, 

betales med 1.000 kr. pr. år. 

8. Foreslået af Carl Holger 
Nielsen: 
Udlån af centret`s materialer, 
kan kun ske efter 
forudgående godkendelse, på 
et centerbestyrelses møde. 

CHN begrunde forslaget.  

Bestyrelsen har besluttet at anskaffe en bærbar PC til 

backup både til kortblanding og afvikling af turnering, hvis 

den stationære falder ud. 

Forslaget bortfalder. 

9. Evt. Bestyrelsens bestemmelseskatalog er opdateret. 

Undervisning: 

Der er pt 18 elever. Behov for at give eleverne 

turneringtilvænning. Det aftaltes med CHN at vi prøver om vi 

kan få nok elever (og evt. frivillige spillere) til at danne en 

særskilt række en fredag eftermiddag, med færre spil og med 

en vejleder til stede. 

Der er nu mange nok til at temaundervisning gennemføres 

tre gange: 22. febr., 15. marts og 29. marts. 

10. Næste møde 
9. april kl. 1300 


