Horsens Bridge Center
Absalonsgade 9
8700 Horsens

Referat af HBC møde
Søndag d. 24. januar 2016 kl. 0900 - 1115 i bridgecenteret.
Deltagere:
Horsens Bridgeklub af 1931:
Jørn Jensen, formand
Leif Jørgensen, næstformand og sekretær
Annalise Thorsen, turneringsleder
Ruder Es:
Børge Klinkby, formand
Birger Rahbek, næstformand
Bodil Kvorning, kasserer
Horsens Bridgecenter:
Gerda Thomassen, afgående kasserer
Karen Marie F. Bang, tiltrædende kasserer
Mandagsklubben:
Tove Nielsen, kasserer (for Anna Marie Illum)
Onsdagsklubben:
Kjeld Sørensen, sekretær (for Carl Holger Nielsen)
Dameklubben:
Ikke repræsenteret
Fraværende:
Inge Finderup, formand for Dameklubben
Anna Marie Illum, formand for Mandagsklubben
Carl Holger Nielsen, formand for Onsdagsklubben
Bendt Kamp, vært, HBC
Beslutninger

1. Valg af ordstyrer.

Børge Klinkby valgt.

2. Valg af referent.

Leif Jørgensen valgt.

3. Godkendelse af dagsorden.

Punkt 3 a. Ny kasserer blev tilføjet
Dagsorden godkendt.
Karen Marie F. Bang er fra den 1. januar 2016 ansat som ny
kasserer i Horsens Bridge Center (HBC) med regnskabsførel

3 a. Ny kasserer

se af regnskaberne for Den Selvejende Institution (DSI) samt
HBC og afløser således Gerda Thomassen, der af
helbredsmæssige årsager har ønsket at fratræde
kassererposten.

4. Opfølgning fra sidste møde
og gennemgang af
erindringslisten

Nye kældervinduer: Afslag på ansøgning om tilskud fra Inge
og Asker Larsens fond. Vinduerne er monteret.
Snefejemaskine: Er anskaffet.
HBK 31, forsøg med ændret turneringsform: Forsøget
afsluttet med markant underskud. Klubben er vendt tilbage til
sin tidligere turneringsform.
Undervisning, annoncering: Er gennemført.

Tilbud om temaundervisning: Gennemføres ikke. Interessen
var for lille.
Indkøb af ekstra bridgeserver: Er gennemført.
Defekt på lydanlægget: Er udbedret.

5. Turneringer, status
a. Bymesterskab
b. Centerturnering
c. Forårsturnering

6. Økonomi

I Bymesterskabet deltog 48 bridgespillere, overskud
kr. 1.101.
I Centerturneringen deltager 60 bridgespillere, turneringen
forløber planmæssigt.
Bestyrelserne i Ruder Es og HBK 31 har afholdt et fælles
bestyrelsesmøde og fordelt arbejdsopgaverne til Forårsturneringen. Tyve par tilmeldt turneringen indtil nu.
Gerda Thomassen forelagde det reviderede regnskab for
2015:
HBC: Regnskabet viser et overskud på kr. 8.536.
DSI: Regnskabet viser et overskud på kr. 11.098.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.
Undervisningsholdet er nu på 12 deltagere. Jørn Jensen
efterlyste bridgespillere til at deltage i undervisningsholdets
spilletræning. Mandagsklubben tilbød og foreslog, at
undervisningsholdet en mandag aften kan spille turnering
sammen med de faste, således at nogle spiller af passende
styrke indgår i en række sammen med eleverne.
Jørn Jensen og Finn Skriver stopper som undervisere efter
denne sæson.
Jørn Jensen og Leif Jørgensen deltog i mødet, hvor der var
8. Referat fra DBF
medlemsmøde, Silkeborg 17. cirka 100 deltagere. DBF har planlagt en ny turnering i
januar, herunder ny DBF
samarbejde med Ugebladet Søndag til afvikling i lokale
turnering ultimo april.
klubber her i foråret. Vinderne af de lokale turneringer går
videre til finalestævnet i Aller-koncernens hus i København.

7. Undervisning

Desuden tilbyder DBF et medlemsprojekt med det formål at
hverve nye medlemmer til klubberne. Projektet indeholder

•
•
•

•

•
•

uddannelse i tre moduler for kommende bridgelærere
uddannelse i kommunikation, pressearbejde og
eventplanlægning
hjemmeside www.bridgensdag.dk indeholdende
vejledninger af forskellig art, bl.a. vejledning i
pressemeddelelser, skabelon til folder om vores klub
og vores undervisningstilbud m.m.
trykte materialer i form af "Go-cards" (kort til omdeling
bl.a. i postkasser), som klubberne selv kan forsyne
med en label med kluboplysninger.
Bridgens Dag afholdes søndag den 28. august 2016 i
de klubber eller bridgecentre, der ønsker at deltage.
tilmelding til medlemsprojektet senest onsdag den 10.
februar 2016.

Tilbuddene fra DBF blev drøftet. Der var enighed om at takke
nej til turneringen i foråret, idet forårets turneringer hos os
forlængst er planlagt.

9. Evt.

Der er stor interesse i HBC's bestyrelse for at deltage i
medlemsprojektet i form af en arbejdsgruppe i HBC regi,
omfattende de klubber, som spiller bridge i Horsens Bridge
Center. Leif Jørgensen sender invitation om at deltage i
medlemsprojektet pr. mail til formændene for klubberne i
HBC med anmodning om et meget hurtigt svar henset til den
korte tilmeldingsfrist.
HBC har abonnement på et mobilt bredbånd hos Telmore,
som en nødløsning, p.g.a. tidligere problemer med den
primære bredbåndsforbindelse. Jørn Jensen opsiger aftalen
med Telmore.
Jørn Jensen efterspurgte en dispenser med håndsprit i store
sal ved døren mod toilettet. Børge anmoder Bendt Kamp om
købe og montere en sådan.
Dansk Bridgeforbund forventes snart at udbyde 6 kurser i
turneringsledelse. Der gennemføres 3 moduler på en dag.
Kurserne er gode og billige.
Jørn Jensen oplyste, at han har besluttet at stoppe som
formand på HBK 31's generalforsamling den 28. april 2016.

10. Næste møde

Onsdag den 20. april 2016 kl. 0900 i Bridgecentret.

Horsens, den 25. januar 2016

Børge Klinkby

Birger Rahbek

Bodil Kvorning

Jørn Jensen

Annalise Thorsen

Leif Jørgensen

