
 
 

Referat af HBC - bestyrelsesmøde afholdt 

tirsdag den 15. november 2016 kl. 0900 i Bridgecentret 
Deltagere: 

Ruder Es: 

Børge Klinkby, formand 

Birger Rahbek, næstformand 

Bodil Kvorning, kasserer 

Horsens Bridgeklub af 1931: 

Leif Jørgensen, formand 

Annalise Thorsen, næstformand 

Evald Kjær Petersen, bestyrelsesmedlem 

Horsens Bridgecenter: 

Karen Marie F. Bang, kasserer 

Bendt Kamp, vært 

Mandagsklubben: 

Ingen 

Onsdagsklubben: 

Kjeld Sørensen, sekretær (for Carl Holger Nielsen) 

Dameklubben: 

Inge Finderup 

 

Fraværende: 

Anna Marie Illum, formand for Mandagsklubben 

Carl Holger Nielsen, formand for Onsdagsklubben 

 

Dagsorden: Beslutninger: 

 

1. Valg af ordstyrer 

 

 

Børge Klinkby valgt. 

 

2. Valg af referent 

 

 

Leif Jørgensen valgt. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt. 

 

4. Opfølgning fra sidste møde og gennemgang 

af erindringslisten 

 

 

a) Indkøb af 3 sæt kortmapper 1-32. (Udsat fra 

tidligere møde). 

Kortmapperne er indkøbt. 

 

b) Lønregulering. (Udsat fra tidligere møde). 

Karen Marie F. Bang vil undersøge. 

 

  



 
 

 

5. Turneringer,  status/evaluering 

 

a) Bymesterskab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Centerturnering 

 

 

 

 

 

c) Forårsturnering 

 

 

 

 

Der blev nævnt, at lokalet var for koldt indtil 

frokost. Der er ikke central varmestyring i 

Bridgecentret. Varmen skal reguleres ved 

radiatortermostaterne. Det sørger Bendt 

Kamp for. 

Der var en ikke identificeret fejl i 

Bridgecentralen under Bymesterskabet, der 

medførte, at tallene i kvalifikationen for C-

rækken var forkerte. 

 

Der er 72 tilmeldte til Centerturneringen. 

Nogle ønsker, at der tilbydes spisning i 

forbindelse med Center 3. I den forbindelse 

sendes en seddel rundt ved Center 2 for at 

måle interessen. 

 

Der annonceres i Bridgebladet i januar måned. 

Indskud: Uændret kr. 275. 

Der afholdes fællesmøde i Ruder Es og HBK 

1931 søndag den 15. januar 2017 kl. 09.00 i 

Bridgecenteret for at planlægge turneringen. 

 

Ved fremtidige turneringer i HBC regi 

annonceres med, at deltagerbetaling kan ske 

på tre måder: 

 

1) Bankoverførsel til HBC's bankkonto. 

2) Overførsel via Mobile Pay til HBC's 

bankkonto. 

3) Kontant betaling ved fremmøde til 

turnering. 

 

Honorering af frivilligt arbejde i HBC regi blev 

drøftet: Der er enighed i bestyrelsen om, at al 

frivilligt arbejde for foreningsvalgte 

bestyrelsesmedlemmer  ikke honoreres. 

 

HBC kataloget opdateres. 

 



 
 

 

6. Økonomi 

Kvartalstalsregnskab 

 

Karen Marie F. Bang gennemgik tallene for 3. 

kvartal. Det tegner til et lille overskud for året.  

 

 

7. Undervisning, status 

 

 

Der er 17 elever på undervisningsholdet. 

Undervisning foregår planmæssigt og i en god 

atmosfære. 

 

 

9. Nye sponsorer 

 

Dorthes Nye Høreklinik 

Optiker Hans Laursen, Horsens/Vejle 

 

 

10. Reservering af kortblandemaskinen 

 

Flere har problemer med at logge sig på 

kalenderen til reservering. 

Leif sender adgangskoderne til bestyrelsen. 

 

 

11. Udskiftning af toiletter i kælderen, 

besparelse på vandregning? 

 

 

Beslutning om, at toiletterne i kælderen 

udskiftes til en model med mindre forbrug af 

vand. 

Børge Klinkby aftaler nærmere med VVS-firma 

Jan Hymøller. 

 

 

12. Nedlæggelse af fastnettelefon, 

besparelse? 

 

Yousee har oplyst, at HBC betaler kr. 249 om 

måneden i abonnement for tlf. 7562 7013. Der 

er 30 dages opsigelse.  

Bredbånd og alarm kører via separate linier og 

vil ikke blive påvirket af en opsigelse af 

telefonen.  

Bestyrelsen besluttede at opsige telefon-

abonnementet. Leif Jørgensen aftaler med 

Yousee.  

(Telefonabonnementet er opsagt med virkning 

fra den 17. december 2016. Der kommer en 

skriftlig bekræftelsen til HBC.) 

 

 

13. Etablering af en erindringsliste 

 

 

Det blev besluttet at genetablere 

erindringslisten. 

 

  



 
 

14. Eventuelt 

 

Forslag fra HBK 1931 om at ændre på 

opstillingen af spillebordene i Bridgecentret.  

Besluttet. 

 Bendt Kamp retter bordene til . 

 

Annalise Thorsen oplyste at Nordisk 

Mesterskab i bridge 2017 spilles på Hotel 

Opus, Horsens 

 

Leif Jørgensen foreslog uddannelse af flere 

turneringsledere. HBK 1931 har et behov. Der 

var tilslutning til forslaget. Der søges afviklet 

et kursus i Horsens. Annalise Thorsen arbejder 

med sagen. 

 

Leif Jørgensen har udfyldt et evaluerings-

skema vedrørende Bridgens Dag, som Dansk 

Brideforbund har udsendt. 

Leif har skrevet, at HBC ikke har haft noget 

nævneværdig udbytte af dagen. 

 

Karen Marie F. Bang nævnte muligheden for 

uddanne elever i folkeskolen i at spille bridge, 

skolebridge. Idéen overvejes. 

 

 

15. Næste møde 

 

 

Torsdag den 2. februar 2017 i Bridgecentret. 

  
 

 

Horsens, den 17. november/Leif Jørgensen 


