
 
 
 
 

Referat af HBC møde 

Torsdag d. 09. april 2015 kl. 1300 i bridgecenteret. 
Deltagere: Børge Klinkby, Bodil Kvorning, Birger Rahbek, Jørn Jensen, Annalise Thorsen, Helle 
Frost Roldsgaard, Bendt Kamp, Gerda Thomassen, Inge Finderup, Anna Marie Illum, Kjeld 
Sørensen (for Carl Holger). 
 
Fraværende: Frank Roldsgaard, Carl Holger Nielsen 
 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: 

Se denne. 
 
 

5. Anskaffelser: 
a. Nye kældervinduer 

 
b. Snefejemaskine 

 
 
 
 
 

c. Kortmapper m.v. 

 
a) Der er indhentet to tilbud. Med disse som grundlag vil 

HBC (Jørns opgave) ansøge om støtte fra fondsmidler. 
b) Bendt har indhentet tilbud for anskaffelse af 

snerydningskost (ca. 5.000 kr.). Anskaffelse besluttet 
sammen med materialer til etablering af skråtag til 
maskinen. 
Gerda undersøger om sådanne anskaffelser kan 
foretages momsfrit. 

c) 2 sæt nye anskaffet til udsalgspris (50%). 
6. Turneringer 

a. forårsturnering, erfaringer 
 
 
 
 
 
 
 

b. Åbent hus sommer 

 
a. Ved nøgleaflevering til ASV nævnte pedellen, at vi ikke 

havde stillet tingene rigtigt på plads (stole m.v.). 
Lovede at vi næste år får varme på gymnastiksalen 
(lukkes normalt ned fredag eftermiddag). 
Annalise foreslog datoer for næste år: 28. febr. 2016. 
Vedtaget. Ruder Es (Børge) aftaler lokalelån m.v. med 
ASV. 
Jørn udfærdiger liste over erfaringer, der skal medtages 
i næste planlægning (Ruder Es ansvar).  

b. Ruder Es og HBK aftaler gensidig hjælp. 
Jørn afleverer liste over elever, der kan spille gratis i 
maj, samt øvrige aftaler i forb. Med åbent hus (HBC 
katalog). Plan/datoer er allerede på nettet og annonce 
afleveret til DBF, 

7. Økonomi, herunder kvartals- og 
årsregnskab samt 
lønfastsættelse for rengøring. 

Regnskaberne fremlagt. Repr. For Ruder Es og HBK 31 
sørger for kopiering og fordeling til medlemmer. 
Lønstigning aftalt med virkning fra 1. april 15 (værten 
meddeler dette). 
Gerda og Bent foretager varelageroptælling pr. 30. april. 



 8. Vinindkøb Carl Holger Nielsen og Frank Roldsgaard har ønsket at 
ophøre med indkøb, der herefter foretages af værten med 
prioritet til at handle enten hvor der er meget fordelagtige 
tilbud på god vin, eller at vælge en leverandør, der vil levere 
sponsorbidrag. 

9. Evt. Kortblandere opfordres stadig til (med omtanke!) at udskifte 
udslidte kort samt at udskifte mapper (hele sæt i en kasse) 
med nyindkøbte. 

10. Næste møde 11. august kl. 1300 i centeret. 


