
 
 

Referat af HBC-bestyrelsesmøde, afholdt tirsdag den 30. januar 2018 kl. 17.00 i Horsens 
Bridgecenter, Absalonsgade 9, 8700 Horsens. 
 
Deltagere: 
Horsens Bridgeklub af 2017: 
Børge Klinkby, formand 
Birger Rahbek, næstformand 
Birthe V. Sørensen, kasserer 
Annalise Thorsen, bestyrelsesmedlem 
Leif Jørgensen, sekretær 
Ellen V. Jørgensen, bestyrelsesmedlem 
Inge Sønderlund, bestyrelsesmedlem 
Mandagsklubben: 
Ole Kvorning (for Anna Marie Illum) 
Onsdag eftermiddag: 
Ole Kvorning, underviser 
Dameklubben: 
Inge Finderup, formand 
Fredagsbridge 
Frank Roldsgaard 
HBC-kasserer: 
Karen Marie Bang 
HBC-vært: 
Ingen 
Fraværende: 
Anna Marie Illum 
Evald Kjær Petersen 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Valg af ordstyrer Ellen V. Jørgensen valgt 
3. Valg af referent Leif Jørgensen valgt 

4. Onsdag eftermiddag, sæson 2018/19 Ole Kvorning oplyste, at han stopper som 
underviser og turneringsleder med udgangen af 
april måned. 
Annalise Thorsen vil gerne træde ind som 
turneringsleder onsdag eftermiddag uden at 
tilbyde undervisning. Hun vil gerne, hvis onsdag 
eftermiddag kan udvides ved at tiltrække nye 
spillere til at spille turneringsbridge.  
Nuværende bridgespillere onsdag eftermiddag 
må gerne fortsætte og spille samme turnerings-
form, som i dag. 
Der skal findes en til at hjælpe Annalise onsdag 
eftermiddag. 

5. Fredagsbridge, sæson 2018/19 Frank Roldsgaard holder som leder ved 
udgangen af sæsonen, men Inge Sønderlund vil 



 
gerne forsætte med fredag eftermiddag. Inge 
vil selv prøve om hun kan finde en til at hjælpe i 
den kommende sæson. 
Gerne chokolade i præmiesortimentet. 

6. Undervisning, sæson 2018/19 Jonna Laursen ønsker ikke at fortsætte som  
underviser 2018/19. Henrik Kejlberg vil gerne 
fortsætte, hvis holdet han underviser nu ønsker 
undervisning en sæson mere. Børge Klinkby har 
talt med dem begge. 
Ellen V. Jørgensen vil gerne deltage i et kursus 
for undervisere samt påtage sig undervisning i 
den kommende sæson. Der skal findes en til at 
hjælpe Ellen. 
Samarbejdet med Odder Bridgeklub fortsætter 
forhåbentlig. 

7. Regnskab 2017, herunder husleje 
2018/2019 

Karen Marie F. Bang fremlagde det reviderede 
regnskab 2017 for bestyrelsen. 
Resultatopgørelsen viser et underskud på kr. 
40.219. Størrelsen på underskuddet svarer stort 
set til nyanskaffelsen af kaffemaskinen og de 
nye gardiner i Bridgecenteret.  
Bestyrelsen godkendte regnskabet. 
Der er ikke behov for at drøfte en 
huslejestigning på nuværende tidspunkt. 

8. Eventuelt Frank Roldsgaard nævnte, at der er problemer 
med lydanlægget i Bridgecenteret. Nogen har 
skruet på knapperne i anlægget, således at 
andre har svært ved at få det til at virke. 
 
Den defekte trådløse mikrofon er kasseret.  
Klubben har lånt en mikrofon med kabel, 
således at anlægget nu virker. Klubben 
indkøber en mikrofon med kabel.  
Fremover bliver mikrofonen placeret på 
udvendig på skabet. Anlægget skal således 
tændes ved kontakten udenpå skabet, 
hvorefter man kan tale i mikrofonen. 
Frank Roldsgaard vil sørge for det 
håndværksmæssige i den forbindelse. 
 
Børge Klinkby nævnte, at Middelfart 
Sparekasse har doneret seks flasker vin og 2 
rygsække til præmier ved forårsturneringen. 

9. Næste møde Nyt møde ikke fastsat. 
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