Referat af HBC-bestyrelsesmøde, afholdt mandag den 14. august 2017 kl. 16.00 i Horsens
Bridgecenter, Absalonsgade 9, 8700 Horsens.
Mulige deltagere:
Horsens Bridgeklub af 2017:
Børge Klinkby, formand
Birger Rahbek, næstformand
Birthe V. Sørensen, kasserer
Jonna Laursen, bestyrelsesmedlem
Leif Jørgensen, sekretær
Ellen V. Jørgensen, bestyrelsesmedlem
Inge Sønderlund, bestyrelsesmedlem
Mandagsklubben:
Anna Marie Illum, formand
Onsdag eftermiddag:
Ole Kvorning, underviser
Onsdagsklubben:
Carl Holger Nielsen, formand
Dameklubben:
Inge Finderup, formand
Fredagsbridge
Frank Roldsgaard
HBC-kasserer:
Karen Marie Bang
HBC-værter:
Bendt Kamp
Bjarne Nielsen
Fraværende:
Birger Rahbek
Anna Marie Illum
Carl Holger Nielsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af ordstyrer
3. Valg af referent
4. Nyt fra klubberne

Godkendt
Børge Klinkby valgt
Leif Jørgensen valgt
Medlemstal:
Dameklubben:
59 tilmeldte
Mandagsklubben:
48 tilmeldte
Onsdag eftermiddag: Kender ikke antallet af
spillere til sæsonen.
Onsdag aften: ?
Horsens Bridgeklub af 2017.
Tirsdagsbridge: 72 tilmeldte.

5. HBC - kataloget, revideret udgave

6. Bymesterskabet
7. Centerturneringen

8. Forårsturneringen

9. Økonomi, kvartalstal, husleje

10. Udskiftning af gardiner

11. Gulv/gulvtæppe i store sal
12. Eventuelt

Torsdagsbridge: 56 tilmeldte.
Kataloget var udsendt i forvejen. Der var
enkelte spørgsmål til indholdet. Den reviderede
udgave blev godkendt og er gældende fra 1.
september 2017.
Afholdes søndag den 5. november kl. 09.30
Center 1 afholdes søndag den 26. november kl.
13.00.
Center 2 afholdes søndag den 28. januar 2018
kl. 13.00.
Center 3 afholdes lørdag den 10. marts 2018 kl.
13.00.
Afholdes søndag den 25. februar 2018 på ASVskolen.
ASV-skolen oplyste før sidste forårsturnering, at
HBC fra og med 2018 ikke må bruge
kantinekøkkenet, da det kun må bruges af det
faste personale. Leif undersøger ved en
henvendelse til ASV om køkkenet må bruges af
personer, der har gennemgået
"hygiejnekursus".
Kassereren omdelte halvårsregnskab for 2017
og regnskab for perioden 1/1 til 31/7-2017.
Regnskabet er fra 1. januar 2017 opstillet efter
ændrede principper for de forskellige
aktiviteter i HBC. Regnskabet viser herefter, for
hver aktivitet i HBC, det reelle
overskud/underskud, når udgifter, som skal
dækkes af huslejen er bogført på de enkelte
aktiviteter.
Bestyrelsen besluttede af udskifte gardinerne i
store og lille sal i henhold til det tilbud på kr.
18.500 inklusive montering, der er indhentet.
Værterne kontakter Tæppetorvet og aftaler
nærmere.
Udskiftning af gulvtæppet i store sal, helt eller
delvis, udsættes til næste år.
Frank Roldsgaard foreslog, at
præmiefordelingen til sommerens åbne huse i
næste sæson (præmie til de tre første par i hver
række), bliver annonceret.
Jonna Laursen foreslog, at HBC fremover gør
mere for at dæmpe støjen under bridgespillet.
Der tales alt for meget og alt for højt. Der var
enighed om i bestyrelsen, at det er et stort
problem, som skal løses.

Formanden oplyste, at hjemmesiden har fået et
nyt "layout" og indhold. Han modtager gerne
forbedringsforslag.
Bent Kamp påpegede, at det er blevet
vanskeligere at holde styr på nøglerne til
Bridgecentret. Der er nu flere personer uden
for bestyrelsen i Horsens Bridgeklub af 2017,
der blander kort. Formanden konkluderede
efter debat, at også spilleudvalgene i Horsens
Bridgeklub af 2017 må have nøgler til
Bridgecentret, da de deltager i kortblanding.
Frank Roldsgaard har "klippet" en side i AOFefterårskataloget, hvor "lynbridge", en form for
introduktion til bridge, over 4 aftener, tilbydes
interesserede på Herning kanten.

13. Næste møde
15. august 2017/LJ

Karen Marie F. Bang oplyste at sommerens
åbne huse i år, indtil nu, har haft 218 færre
deltagere end sidste år i samme periode.
Torsdag den 23. november kl. 16.00 i
Bridgecentret

