
 
Horsens Bridge Center 

Referat af HBC møde 

tirsdag d. 11. august 2015 kl. 1300 i bridgecenteret. 
Deltagere:  
Ruder Es:   Børge Klinkby, Bodil Kvorning og Britta Klejstrup (for Birger Rahbek). 
HBK 1931: Jørn Jensen, Annalise Thorsen og Leif Jørgensen. 
Kasserer:   Gerda Thomassen. 
Vært:          Bendt Kamp. 
Dameklubben:       Inge Finderup. 
Mandagsklubben: Anna Marie Illum. 
Onsdagsklubben: Kjeld Sørensen (for Carl Holger) 
 
Fraværende: Carl Holger Nielsen, Birger Rahbek. 
 Beslutninger 

1. Valg af ordstyrer. Jørn Jensen 

2. Valg af referent. Leif Jørgensen 

3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

4. Opfølgning fra sidste møde 
og gennemgang af 
erindringslisten: 
a. Nye kældervinduer 

(Hede Nielsen Fond 
bevilling 7.500 kr.) 
 

b. Snefejemaskine 
 

c. HBK 31 ændret 
turneringsform, åbent 
hus. 

 
 
 
Mangler svar fra Inge og Asker Larsens Fond, der behandler 
ansøgningen på næste møde i fonden. 
Det blev besluttet, at arbejdet sættes i gang. 
 
Det er besluttet, Bendt Kamp indkøber maskinen. 
 
HBK 31 begynder med den ny turneringsform den 10. sep. 
2015. Jørn Jensen fremlagde opslag med "INVITATION TIL 
ÅBENT HUS", der dels bliver ophængt i Bridgecenteret, dels 
bliver lagt på hjemmesiden. Det blev vedtaget, at klubberne 
nævner "INVITATION TIL ÅBENT HUS" på de sidste åbent 
huse arrangementer i august måned. 
Desuden skriver Jørn Jensen en tekst til indrykning i Horsens 
Posten. 
 
 

5. Turneringer (ansvar, datoer) 
 
a. Bymesterskab 
 
b. Centerturnering 
 
c. Forårsturnering 
 
 
d. Åbent hus erfaringer 
 

 

Afholdes søndag den 25. okt. 2015. Ruder Es er ansvarlig. 
 
Afholdes over 3 søndage: 8. nov. 2015, 17. jan. 2016 og 14. 
feb. 2016. HBK 1931 er ansvarlig. 

Afholdes lørdag den 28. feb. 2016 på ASV Horsens. Ruder 
ES er ansvarlig. 
 
Faldende antal deltagere i forhold til sidste sæson. 
Reglerne for præmiefordeling skal hænges op. 
 
 



 

Horsens, den 18. august 2015 
For referat/Leif Jørgensen 

 
På spilleaftener, hvor der er åbent hus, bør 
resultatet/præmiefordelingen offentliggøres, således at alle 
deltagerne samlet bliver orienteret om resultatet. Der er  
tendens til, at nogle kigger turneringslederen over skulderen 
og bliver bekendt med resultatet, inden dette offentliggøres. 
Det medfører ofte at de, som har orienteret sig om resultatet, 
er gået hjem, når turneringslederen nævner vinderne i de 
forskellige rækker. 

6. Økonomi, herunder foreløbigt 
resultat åbent hus. 

Gerda Thomassen fremlagde halvårsregnskab for første 
halvår 2015, særskilt for HBC og særskilt for huset. For HBC 
er der et underskud på kr. 729. Det skyldes, at en 
sponsorindtægt på ca. kr. 10.000 ikke endelig er afklaret. For 
huset viser regnskabet et overskud på kr. 43.325. 

7. Undervisning, herunder 
annonce 

Annonce indrykkes i Horsens Folkeblad samt bredt i andre 
lokale "ugeblade". Ansvarlig er Børge Klinkby. 

8. Evt. Børge Klinkby opfordrede Jørn Jensen til at igen at tilbyde 
temaundervisning i løbet af sæsonen. Jørn Jensen påtog sig 
opgaven og vil, når sæsonen er begyndt, indhente ønsker 
om emner blandt medlemmerne. Derefter vil der komme et 
oplæg, hvorefter man kan tilmelde sig undervisningen.  

Medlemstallet for klubberne i Bridgecenteret er: Ruder Es 
(80), HBK 1931 (67), Dameklubben (52), Mandagsklubben 
(44), Onsdagsklubben (44). 

Anne Marie Illum oplyste, at Mandagsklubben har besluttet at 
forblive medlem af Dansk Bridge Forbund efter at have været 
medlem et prøve år. 

Det blev besluttet at indkøbe en ekstra bridgeserver til huset 
til brug for den bærbare pc i store sal. 

Lydanlægget virker ikke på alle højttalere i store sal. Der 
arbejdes på at få rettet fejlen. 

9. Næste møde Afholdes søndag den 24. jan. 2016 kl. 0900 i Bridgecentret. 


