12. juni 2014

Referat af HBC møde
onsdag d. 11. juni 2014 i bridgecenteret kl. 1900.
Dagsorden
Beslutninger
1.

Valg af ordstyrer

Børge Klinkby

2. Valg af referent

Jørn Jensen

3. Godkendelse af dagsorden

Pkt. tilføjet (17): datoer for fællesturneringer.

4. Opfølgning fra sidste møde

Medtaget under efterfølgende punkter.

5. Indlejede klubbers stemmeret. Stemmeretten er tilknyttet valgte
bestyrelsesmedlemmer jf. HBC vedtægter (se
listen over disse nedenfor referatet)
6. ”Fredag eftermiddags”
betaling til HBC/opvask.

7. Nedsættelse af udvalg

Sidste mødes afgørelse:
Betaling til HBC forhøjes til 15 kr. pr. stol/gang.
Kaffekander tømmes og skylles af. Service
samles og opvasken klares af husets ansatte
rengøringshjælp. Alternativt kan Carl H.
fortsætte hidtidige ordning med et par frivillige
til opvasken.
a. Økonomi: Gerda Thomassen og Frank

(fortsættelse af
sammenlægnings-

Roldsgaard.
b. Aktiviteter, sponsorater og

undersøgelsen)

fondsansøgninger/projekter: Frank
Roldsgaard.
Det videre arbejde skal tage udgang i det
allerede udarbejdede materiale/forslag, idet
dette opdateres, revideres.
Når arbejdsgruppernes sammensætning er
endeligt afklaret, meddeles denne til
bestyrelsen sammen med forslag til termin for
arbejdets færdiggørelse.

8. Kuben, rekruttering

Kuben er bestilt (Arne Laursen) fredag d. 15.
august kl. 15-18.
Annalise og Bodil påtog sig at koordinere
forberedelser og indsatsen i Kuben.

9. Avis, radio og TV kontakt

Helle Frost Roldsgaard påtog sig opgaven at
være pressesekretær for HBC.
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Forestående opgaver:
Annoncering vedr. undervisning og Kuben
arrangementet i husstandsomdelte
omegnsbladene, herunder HorsensPosten og
Søndagsavisen (liste hos Gerda, må fremgå af
sidste faktura). Jørn fremskaffer og opdaterer
annonceteksten.
Helle sørger endvidere for omtale af sæsonstart
og undervisning i Horsens Radio (vi er medlem)
samt i Horsens LokalTV.
Jørn opdaterer oplysninger på lokalTV tekstsider.
10. Begynderkursus i
Bridgecentral og Bridgemate

Børge Klinkby aftaler dato og deltagelse med de
to klubber.

Dame- og mandagsklubben)
11. Højttaleranlæg, fond tilskud
fra Insero.

Insero har bevilliget et tilskud på kr. 15.000 kr.
Tilbud modtaget fra Big Tone (Horsens) kan ikke
anvendes (alt for ambitiøst),
Helle Frost Roldsgaard etablerede under mødet
kontakt med et Århusfirma, som kan foreslå en
anden og mere relevant løsning.
Helle formidler kontakt mellem pågældende
person, Børge og Jørn.

12. Økonomi
a. Regnskab for 1.1.14 –
31.3.14
b. Evt. fritagelse for ejd.skat

a. Fremlagt. Viser et markant større
overskud end tilsvarende periode i 2013.
b. Helle Frost Roldsgaard forslog og påtog
sig at undersøge, om Horsens
BridgeCenter kan søge fritagelse for
ejendomsskat.

c. Forsikringsforhold

c. Helle Frost ønskede Horsens
BridgeCenters forsikringsaftaler og
dækning undersøgt.
Kasserer Gerda Thomassen medtager og
redegør på næste møde for forsikringen
(såfremt der ikke er tilstrækkelig dækning
for arbejdsgiveransvaret, underrettes
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bestyrelsen dog inden).
Jørn påtog sig at undersøge i hvilket
omfang medlemsklubber af DBF er
dækket der.
13. Vedligeholdelse og
hovedrengøring

Værten er allerede i gang med maling m.v. (se
sidste referat). Mødedeltagerne enedes om, at vi
betaler for en hovedrengøring. Bendt Kamp
forsøger at finde et par stykker, der vil påtage sig
opgaven.

14. Refusion for returnerede
spillekort

Børge Klinkby arbejder videre på at få det
korrekte beløb tilbageført til HBC.

15. Ajourføring af nøglebog

Er ajourført.

16. Klubbernes foreløbige

Mandagsklubben 48

medlemstal

Dameklubben

40 (+3)

Ruder Es

96

Onsdagsklubben 48
HBK 31
17. Datoer for fællesturneringer
2014/15

68

Bymesterskabet (HBK 31) 26 OKT 14
Center (Ruder Es) I

16 NOV 14

II

18 JAN 15

III

21 FEB 15 (start kl.

14, efterflg. spisning)
Forårsturneringen 22 MAR 15 (Jørn kontakter
ASV)
Jørn laver opslag til informationstavlen og
leverer tekst til hjemmesiden til Børge.
18. Evt.
a. Telefonudgifter og
alarmsystem

a. Forslag om at søge HBC frigjort fra
TDC fastnet. I stedet etableres internet
telefon. Bendt Kamp undersøger ved
J.H. Mortensen el, hvorledes
problemer med alarmanlæg løses.
Samtidig undersøger Bendt mulighed
for lyssensor til styring af udendørs
belysning.

b. Turneringslederkursus

b. Kursus modul III 5. september 14.
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ved Distrikt Østjylland

Oplysninger på distriktets
hjemmeside.

c. DBF og Dist.

c. DBF seminar 21. juni 2014 kl. 9-18

Turnering 22. – 23. november 2014
Østjyllands aktiviteter
i centeret.
19. Næste møde

Torsdag d. 4. sept. 2014 kl. 1030 i Centeret.

Mødedeltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
Børge Klinkby (formand, Ruder Es)
Jørn Jensen (formand, Horsens Bridgeklub af 1931)
Bodil Kvorning (Ruder Es)
Frank Roldsgaard (Ruder Es)
Annalise Thorsen (Horsens Bridgeklub af 1931)
Helle Frost Roldsgaard (Horsens Bridgeklub af 1931)
Kasserer
Gerda Thomassen
Vært
Bendt Kamp
Indlejede klubber
Inge Finderup, Dameklubben
Tove Nielsen, Mandagsklubben (i st. f. Anna Marie Illum)
Carl Holger Nielsen, Onsdagsklubben
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