
 
 

Referat af HBC-bestyrelsesmøde afholdt torsdag den 2. februar kl. 

10.00 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 
Bjarne Nielsen, vært 
Mandagsklubben: 

Anna Marie Illum 
Onsdagsklubben: 

Carl Holger Nielsen 
Dameklubben: 

Inge Finderup 
Dagsorden:  

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 
 

Udskiftning af toiletter i kæderen: Gennemført. 
Uddannelse af turneringsledere: Annalise Thorsen 
har talt med Niels Krøjgaard, der vil påtage sig at 
gennemføre et kursus i "domme på spilleaftener 
(på klubniveau)". Der var stor interesse for kurset, 
der forventes at kunne samle 10 - 15 deltagere. 
Kurset planlægges til lørdag den 1. april 2017 kl. 
09.30 - 18.00. Anslået pris ca.  kr. 250,00 pr. 
deltager. 
Klubberne i Horsens Bridgecenter meddeler 
Annalise deltagerantal fra egen klub. Børge Klinkby 
spørger Horsens Ny Bridgeklub og Hedensted 
Bridgeklub om de har deltagere til kurset. 
Klubberne afregner deltagerbetaling til kassereren 
i Horsens Bridgecenter. Annalise er "tovholder" på 
emnet. 
Skolebridge: Debat og herunder blev det oplyst at 
Vejle har succes med skolebridge samt at 
"skolechefen" er involveret. Anna Marie Illum 
kontakter "skolechefen" for at høre om erfaringer. 

5. Turneringer, status/evaluering 
a) Centerturnering 
b) Forårsturnering 

Centerturnering: 72 deltagere. Center 3 afholdes 
søndag den 12. februar. Spisning arrangeres, 
foreløbig 34 deltagere. 



 
 

 Forårsturnering: P.t. 74 tilmeldt turneringen. 
Tilmeldingsfrist 16. februar. 
Bjarne Nielsen, Evald Kjær Pedersen, Bendt Kamp, 
Birget Rahbek og Ellen V. Jørgensen arbejder med 
at skaffe "små præmier", fx. vinpræmier, der 
påtænkes anvendt som lodtrækningspræmier. 
Samtidig tilbydes sponsoren plads på en tavle, 
whitebord, med firmanavn og logo. 

6. Økonomi 
a) Årsregnskab 2016 
 

Karen Marie F. Bang forelagde årsregnskabet, der 
udviser et beskedent overskud. 
Debat om økonomi i forbindelse med 
vedligeholdelse af ejendommen, Horsens 
Bridgecenter. Værterne udfærdiger en oversigt 
over omfanget af nødvendig udvendig 
vedligeholdelse til Karen Marie. 

7. HBC kataloget - opdatering 
 

Børge Klinkby og Leif Jørgensen har ført HBC 
kataloget ajour. Kataloget gennemgået. Efter 
bemærkningerne på mødet justeres kataloget og 
sendes ud til HBC's bestyrelsen og til 
klubbestyrelserne i HBC og andre relevante. 

8. Smartphone - opbevaring 
Mobile Pay - status 
 

Telefonen opbevares fremover i Horsens 
Bridgecenter med base "store sal" i hjørnet ved 
computeren. Værterne sørger at holde telefonen 
opladet.  
Mobile Pay: Karen Marie F. Bang arbejder med at 
få gjort det nødvendige for at vi kan anvende 
Mobile Pay på telefonen. 

9. Eventuelt Meldekortene i hovedsagelig "store sal" er slidte 
og har fået "æselører". Værterne sørger for indkøb 
af nye og nødvendig udskiftning. 
Dansk Bridgeforbund har planlagt et kursus i 
Bridgecentral til afholdelse 8. og 9. april 2017 i 
Horsens Bridgecenter. 
Det blev aftalt at Ole Kvorning som tilforordnet for 
HBC,  onsdag eftermiddag, fremover bliver 
inviteret med til HBC bestyrelsesmøder på lige fod 
med klubforkvinderne/-mændene.  

10. Næste møde Ikke aftalt 
 

 

Horsens, den 3. februar 2017/Leif Jørgensen 


