Referat af HBC - bestyrelsesmøde
Onsdag den 20. april 2016 kl. 0900 i Bridgecentret
Deltagere:
Ruder Es:
Børge Klinkby, formand
Birger Rahbek, næstformand
Bodil Kvorning, kasserer
Horsens Bridgeklub af 1931:
Jørn Jensen, formand
Leif Jørgensen, næstformand
Annalise Thorsen, turneringsleder
Horsens Bridgecenter:
Karen Marie F. Bang, kasserer
Bendt Kamp, vært
Mandagsklubben:
Anna Marie Illum, formand
Onsdagsklubben:
Kjeld Sørensen, sekretær (for Carl Holger Nielsen)
Dameklubben:
Anni Laursen, edb-ansvarlig (for Inge Finderup)

Fraværende:
Inge Finderup, formand for Dameklubben
Carl Holger Nielsen, formand for Onsdagsklubben
Beslutninger:
1. Valg af ordstyrer

Børge Klinkby valgt.

2. Valg af referent

Leif Jørgensen valgt.

3. Godkendelse af dagsorden

Eventuelt blev tilføjet dagsordenen.

4. Opfølgning fra sidste
møde/erindringslisten

Intet.

5. Anskaffelser til orientering

Ny projektor købt, pris ca. kr. 2.800.

6. Turneringer, afviklede:

Forårsturneringen forløb godt og var en succes, der blev rost af
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Forårsturneringen:

Kommende turneringer:
Sommerens åbne huse:

deltagerne (112 i alt). Det er enighed om at fortsætte med at
spille turneringen i ASV - skolens lokaler. Næste forårsturnering
afholdes søndag den 26. februar 2017.

Sommerens åbne huse afholdes mandage (Ruder Es) og
torsdage (HBK 1931) og er annonceret på HBC's hjemmeside.
Mødetid senest kl. 1850.
Præmier: Rødvin til første- og andenpladsen i fire og fem bords
rækker. Desuden til tredjepladsen i seks bords rækker. Ved point
lighed er indbyrdes resultat afgørende.

Næste sæson:
Bymesterskabet:

HBK 1931 er ansvarlig. Dato besluttes på næste HBC møde.

Centerturnering:

Ruder Es er ansvarlig. Dato besluttes på næste HBC møde.

Forårsturnering:

HBK 1931 er ansvarlig. Turneringen afvikles søndag den 26.
februar 2017.
Det blev besluttet at tilmeldingsgebyret for turneringen
fremover skal betales via netbank af deltagerne, da der er meget
bøvl med bankerne, grundet hvidvaskloven, når pengene skal
håndteres i kontanter.

7. Økonomi:
Kvartalstal, første kvartal:
Regnskabsmæssige
justeringer:

Kassereren redegjorde for de regnskabstal, der indtil videre
foreligger for første kvartal.
Kassereren præsenterede et udkast til et nyt fælles regnskab for
Den Selvejende Institution (DSI) og Horsens Bridgecenter (HBC).
Regnskabsudkastet afskaffer den mellemregning på kr. 80.336,
der findes i årsregnskabets balance for 2015 og som har været
der som en stigende post gennem en årrække.
Regnskabsudkastet blev meget positivt modtaget af alle.
Regnskabet for 2016 vil blive præsenteret i den nye ramme.
Huslejeindtægten falder på grund af vigende medlemstal i
klubberne.

Kilometerbetaling:

Kørsel i egen bil, der dækkes af HBC, afregnes fremover med
statens laveste takst, der p.t. er på kr. 1,99/km.

Lønregulering:

Afventer lønforhandlingerne på det private arbejdsmarked.

Fastsættelse af husleje for
sæsonen 1916/17:
.
8. Bridgens dag, orientering

Fortsætter uændret.

Annalise og Leif orienterede om forberedelserne til Bridgens
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Dag, et medlemsprojekt søsat af Dansk Bridgeforbund, der
afholdes i Horsens Bridgecenter søndag den 28. august 2016.
Annalise og Leif har deltaget i to værksteder, et om skriftlig
kommunikation og et om håndtering af pressearbejdet. Der
resterer et værksted om event planlægning.
Hjemmesiden www.bridgensdag.dk er nu tilgængelig.
Der planlægges et møde for interesserede klubber i
Bridgecentret. Leif indkalder til mødet.
Jørn Jensen opfordrede til at annoncere hos Radio-Horsens,
hvor HBC er medlem, om Bridgens Dag.

9. Justering af HBC-katalog

Der er ikke væsentlige ændringer til kataloget.

10. Eventuelt

Jørn Jensen oplyste, at han og Finn Skriver Laursen stopper med
undervisningen af kommende bridgespillere efter denne sæson.
Der skal derfor rettes data på hjemmesiden, i DBF, samt hos TVHorsens, hvor der reklameres for uddannelsen.
Anna Marie Illum var glad for, at eleverne har haft lejlighed til at
spille bridge i Mandagsklubben.
Det blev foreslået, at eleverne får lejlighed til at spille en aften i
alle klubber i Bridgecentret.
Jørn Jensen foreslog indkøb af 3 sæt kortmapper 1-32. Det
overvejes.
Børge Klinkby takkede Jørn Jensen, der deltog i sit sidste
bestyrelsesmøde i HBC, for hans meget store indsats i
Bridgecentrets bestyrelse.

11. Næste møde

Tirsdag den 16. august kl. 0900 i Bridgecentret.

Horsens, den 24. april 2016
Leif Jørgensen
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