Referat af HBC - bestyrelsesmøde
tirsdag den 16. august 2016 kl. 0900 i Bridgecentret
Deltagere:
Ruder Es:
Børge Klinkby, formand
Bodil Kvorning, kasserer
Horsens Bridgeklub af 1931:
Leif Jørgensen, formand
Annalise Thorsen, turneringsleder
Evald Kjær Petersen, bestyrelsesmedlem
Horsens Bridgecenter:
Karen Marie F. Bang, kasserer
Bendt Kamp, vært
Mandagsklubben:
Ole Kvorning, spilleudvalgsformand (for Anna Marie Illum)
Onsdagsklubben:
Ingen mødt
Dameklubben:
Inge Finderup, formand
Fraværende:
Birger Rahbek, Ruder Es
Anna Marie Illum, Mandagsklubben
Carl Holger Nielsen, Onsdagsklubben
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer

Beslutninger:
Børge Klinkby valgt

2. Valg af referent

Leif Jørgensen valgt

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Opfølgning fra sidste møde

Indkøb af 3 sæt kortmapper 1-32. Udsat til
næste møde.

5. Bymesterskabet

HBK 1931 er ansvarlig. Afholdes søndag den
23. oktober 2016.

6. Centerturnering

Ruder Es er ansvarlig. Afholdelse: Center 1,
søndag den 6. november 2016, Center 2
søndag den 22. januar 2017 og Center 3
søndag den 12. februar 2017.
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7. Økonomi
a. Kvartalstal, andet kvartal

b. Regnskabsmæssige justeringer

Kasserer Karen Marie F. Bang fremlagde
halvårsregnskabet for 1. halvår 2016.
Periodens resultat viser et overskud på kr.
15.075. Halvårsregnskabet er ikke
periodiseret, så kassereren fremlagde et
forventet regnskab(budget) for hele 2016,
som viser et overskud på kr. 150.
Kassereren fremlagde et forslag til
forretningsorden vedrørende håndtering af
kontantkasse og regnskab.
Forslaget blev vedtaget med en enkelt
ændring.
Kassereren fremlagde et forslag til
vedtægtsændringer:
1) En præcisering af § 2, formålsparagraffen
2) En ny paragraf om tegning og hæftelse, som
HBC's bestyrelse vurderer som nødvendig i
relation til ny lovgivning om hvidvask af
penge.
Klubberne Ruder Es og HBK 1931 drøfter
forslaget om vedtægtsændringer på de
førstkommende bestyrelsesmøder.
Hvis forslaget nyder fremme i bestyrelserne,
skal det fremlægges på en ekstraordinær
generalforsamling i hver af de 2 nævnte
klubber.

c. Lønregulering

Behandles på næste møde.

8. Bridgens Dag, orientering

Leif Jørgensen orienterede om status på
forberedelserne til Bridgens Dag, søndag den
28. august 2016 kl. 13 - 16 i Bridgecentret.

9. Sponsorer

Nye sponsorer:
1) Dortes Mobile Høreklinik
2) Optiker Hans Laursen

10. Medlemstal for foreningerne

Dameklubben:
60 medlemmer
Mandagsklubben, 46
Ruder Es:
72
Onsdagsklubben: 34
HBK 1931:
60
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11. Eventuelt

TV Horsens har i brev meddelt, at fra den 1.
september kommer betaling på kr. 1.500 årligt
for brug af deres infokanal. HBC og klubberne i
Bridgecentret har information liggende på
tekst-tv, side 228. (Ansvarshavende redaktør,
Allan Larsen, TV Horsens, har efter mødet
telefonisk oplyst, at betalingen ikke omfatter
tekst-tv.)
Et medlem har opfordret bestyrelsen til at
montere roterende ventilatorer, "Loft Fan", i
loftet i store sal, i lighed med den der findes i
lille sal. Pågældende medlem tilbyder
vederlagsfrit at udføre arbejdet med at
montere ventilatorerne.
Der var delte holdninger i bestyrelsen til
forslaget. Det blev nævnt, at der er udsugning
i store sal, ligesom udluftning kan ske ved at
åbne vinduer. Bestyrelsen besluttede at man
ville drøfte spørgsmålet igen på et senere
tidspunkt.
Status på sommerens åbne huse: Det er
bestyrelsens indtryk, at der hen over
sommerferie er sket en stigning i antallet af
deltagere i åbent hus. Der kommer mange fra
nabobyerne. Kassereren vil lave en opgørelse.

12. Næste møde

Horsens, den 18. august 2016

Tirsdag den 15. november 2016 kl. 0900 i
Bridgecentret.
Leif Jørgensen
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