Referat af HBC- bestyrelsesmøde, afholdt torsdag den 23. november 2017 kl. 16.00 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:
Anna Marie Illum, formand
Onsdag eftermiddag:
Ole Kvorning, underviser
Dameklubben:
Inge Finderup, formand
Fredagsbridge
Frank Roldsgaard
HBC-kasserer:
Karen Marie Bang
HBC-vært:
Evald Kjær Petersen
Fraværende:
Inge Finderup, Dameklubben
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af ordstyrer
3. Valg af referent
4. Økonomi

Børge Klinkby valgt.
Leif Jørgensen valgt.
Karen Marie F. Bang fremlagde regnskab, som
det ser ud pr. 31. oktober 2017. Regnskabet
viser et underskud på kr. 31.689. Der resterer
stadig to måneder af regnskabsåret. Der har i år
været udgifter til nyanskaffelser på kr. 44.713.
Det er udgifter til en ny kaffemaskine og til nye
gardiner i Bridgecenteret.
Forretningsudvalget fremlagde forskellige
scenarier om huslejestigninger for de klubber,
der bruger Bridgecenteret. Scenarierne blev
debatteret og derefter udsat til næste møde i
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januar 2018, hvor man kender årsregnskabet
for 2017.
5. Ny vært, nye tiltag
Bendt Kamp og Bjarne Nielsen har opsagt deres
stillinger som værter pr. 30. september 2017.
Evald Kjær Petersen er tiltrådt som ny vært pr.
1. oktober 2017. Evald fortalte om de idéer han
har til ændringer i driften af Bridgecenteret
fremover. Han har opsat en tavle i køkkenet,
hvor klubberne kan skrive beskeder til værten,
bl.a. om bestilling af vin/øl præmier eller andet.
Evald ønsker døren til "spisekammeret" aflåst,
således at kun få personer får adgang til at
hente præmier.
Der bliver skåret ned på antallet af øl/vand
beholdningen i køleskabet.
6. Erindringsliste
Børge har modtaget et afslag fra kommunen
om vores ansøgning om tilskud til
undervisningen onsdag eftermiddag.
Leif har talt med køkkenleder Eva D. Nielsen om
muligheden for fortsat at bruge ASV - skolens
køkken i forbindelse med Forårsturneringen.
Eva har oplyst, at det kun er medarbejderne i
køkkenet, der fremover har adgang til lokalet
på grund af faren for bakterier. Køkkenet
leverer bl. a. mad til vuggestuer.
7. Nyt fra klubberne
Ole Kvorning oplyste, at Hanne Christensen og
han ønsker at stoppe med undervisningen
onsdag eftermiddag ved sæsonens afslutning.
8. Centerturneringen
Der er tilmeldt 48 deltagere til turneringer, der
begynder søndag den 26. november. Det blev
besluttet, at max. en tredjedel af indskuddet fra
spillerne går til præmier.
9. Forårsturneringen
Afholdes søndag den 25. februar 2018 på ASV skolen.
Leif har bestilt annonce i Dansk Bridge, januar
nummeret.
Børge sender opslag om turneringen til Distrikt
Østjylland med anmodning om offentliggørelse
på distriktets hjemmeside fra begyndelsen af
januar måned 2018.
10. Ansøgning om tilskud til et teleslynge- HBC søger Loge Erantis nr. 24, v/Karen Madsen,
anlæg
om tilskud til et teleslyngeanlæg til
Bridgecenteret. Børge står for ansøgningen.
11. Eventuelt
Børge oplyste, at HBC desværre var nødt til at
aflyse Bymesterskabet 2017 på grund af for få
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12. Næste møde

tilmeldinger.
Der klages over støj under turneringerne i
Bridgecenteret. Det er specielt galt i Horsens
Bridgeklub af 2017. Der opfordres
indtrængende til at vise hensyn til andre
spillere.
Torsdag den 25. januar 2018 kl. 16.00 i Horsens
Bridgecenter

25.11.2017/Leif Jørgensen
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