Referat af HBC møde
Torsdag d. 4. september 2014. kl. 10.30 i bridgecenteret.
Fraværende: Anna Marie Illum
Dagsorden

Status/beslutning

1. Valg af ordstyrer.

Børge

2. Valg af referent.

Jørn

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Tilføjet: Udskiftning/anskaffelse af kort og
kortmapper.
5. Fælles turneringer

4. Opfølgning af sidste møde og
gennemgang af erindringslisten.
a) Rekruttering

Helle forsøger at bestille kuben til lørdag d. 15
eller 22. august

b) Centerturneringen

Samme præmieniveau i alle rækker. Begynde
kl. 14 sidste lørdag. Reducere ventetid fra
præmieudlevering til spisning. Musik til
spisning (HBC anskaffe CD-afspiller sammen
med nye fondsbetalte højttaleranlæg). Pris for
spil de tre dage fastsættes til kr. 125; Ruder Es
planlægger spisning og pris herfor. Beslutning
om at udvide deltagerkredsen til også at omfatte
”omegnsklubberne”. Opslag op snarest.

c) Nedsatte udvalg (Sammenlægning)

Færdiggør arbejdet inden næste møde (23.
november), og hele projektet på dagsorden for
næste møde.

d) Evt. fritagelse for ejd.skat

Kan ikke lade sig gøre

e) Forsikringsdækning

Vi er tilstrækkeligt dækket ind.

f) Hovedrengøring

Venter til 2015

g) Internettelefon og alarmanlæg

Bendt iværksætter ændring (stor besparelse!)

h) Lyssensor udendørs

Undersøgt. For dyrt at gennemføre.

5. Sommerens åbne hus og præmier til samme. Præmietype og niveau 1. fl vin for 1. og 2. plads
i 4 og 5-bords rækker, yderligere 1 fl. Vin i 6bordsrække (3. pladsen). Tanken om evt.
fribilletter droppet.
Ny praksis: Ved ligestilling afgøres placering af
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indbyrdes opgør. Hvis denne også er lige, gives
præmie til begge par.
Såfremt et par forlader huset inden
præmieuddelingen, udleveres kun præmie, hvis
dette forinden er meddelt turneringsansvarlige.
De ændrede regler bekendtgøres på opslagstavle
før næste sæsons åbne huse. Ansvar herfor er
FØRSTE ansvarlige klub.
6. Økonomi. (Gerda)

Overskuddet for åbne huse opgjort til ca. kr.
5.000,00 højere end i 2013. Økonomien i øvrigt
sund.

7. Betaling for undervisning

Opkræves fremover halvårligt

8. Ny kopimaskine

Kan fås til kr. 1200+ moms. Iværksættes
anskaffet med Vagn Blidegns mellemkomst.
Brugerne bedes specificere behov m.h.p. evt.
anskaffelse af maskine med større kapacitet.

9. Klubbernes medlemstal primo sep. 14

10. Turneringer
a) Bymesterskab

Dameklubben

48

Mandagsklubben

44

Ruder Es

92

Onsdagskluben

44

HBK 1931

72

Samme pris som sidste år. Spilles som
sølvturnering. Opslag er oppe.

b) Centerturnering

Pris for de tre spilledage kr. 125,Begynde kl. 14
Kortere tid mellem afslutning og spisning
Musik (under/efter spisningen) på anskaffet
(Helle, sammen med højttalere) CD anlæg.
Opslag og hjemmeside snarest.

c) Forårsturnering

Aftale ”byttepris” med DBF for bridgemates /
borde.
Undlade seedning i annoncen – seede efter
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handicaptal.
Annonce til DBF snarest (Jørn) for at få
turneringen optaget i DBF
guldturneringskalender. ASV aftale og
guldturneringsgodkendelse er på plads.
Opslag på distriktets og egen hjemmeside (Jørn
– Annalise – Børge).
Pris for deltagelse uændret.
11. Udskiftning af kort og mapper

Bodil og Annalise gennemgår beholdninger og
opgør behovet. Derefter anskaffes nødvendig
(snarest) af centeret.

12. Evt.

Ikke yderligere

13. Næste møder

Søndag d. 23. november kl. 0900.
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