
 
Horsens, den 2. august 2018 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 31. juli 2018 i HBC, kl. 18:30 i Horsens Bridgecenter 
 
Mulige deltagere: 
Børge Klinkby, formand 
Birger Rahbek, næstformand 
Birthe V. Sørensen, kasserer 
Ove Simonsen, sekretær 
Hanne Christensen, bestyrelsesmedlem 
Ellen V. Jørgensen, bestyrelsesmedlem 
Inge Sønderlund, bestyrelsesmedlem 
HBC-kasserer: 
Karen Marie Bang 
HBC-vært: 
Evald Kjær Pedersen 
Dameklubben: 
Inge Finderup, formand 
Mandagsklubben: 
Anna Marie Illum, formand 
Ole Kvorning (stedfortræder) 
Onsdag eftermiddag: 
Annalise Thorsen 
Fredagsbridge: 
Inge Sønderlund 
Undervisning: 
Henrik Kejlberg, fortsættere 
Ellen V. Jørgensen, begyndere 
 
Fraværende: 
Anna Marie Illum 
 
 
 

Dagsorden: 
. 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Valg af ordstyrer Børge Klinkby valgt 

3. Valg af referent Ove Simonsen valgt 

4. Nyt fra klubberne 
 
 
 
 
 
 

Medlemstal: 
Dameklubben: 
52 tilmeldte 
Mandagsklubben: 
48 tilmeldte, 4 rejser 
Horsens Bridgeklub af 2017: 
Tirsdagsbridge: 
62 tilmeldte, usikkerhed om nogle få medlemmer. 
Børge kontakter disse 
Torsdagsbridge: 
40 tilmeldte, yderlige 3 mangler makkere 



 
5. Undervisning 
 
 
 
 

Undervisere: 
Begyndere: 
Ellen V. Jørgensen  
Begyndere undervises onsdag aften fra sept. 2018 
til maj 2019 
Fortsættere: 
Henrik Kejlberg 
Fortsættere undervises mandag aften fra sept. 
2018 til maj 2019. 
Der indrykkes annoncer i Horsens Folkeblad og 3 
ugeaviser i uge 34 vedrørende 
Bridgeundervisningen. 
Henrik og Ellen kommer med forslag til fremtidige 
goder for kursister. F.eks. juleafslutning o.l. 
Henrik Kejlberg og Jørgen Jensen har lovet at 
støtte Ellen i forbindelse med undervisningen. 
Det blev diskuteret om kursister evt. kunne starte 
i en af klubberne, inden de havde gennemgået og 
afsluttet hele kurset. Henrik mente at det kunne 
være en god ide at kunne fortælle kursisterne om 
en sådan mulighed. 

6. Onsdag eftermiddag 
 
 
 
 

Bridge onsdag eftermiddag er også nævnt som et 
nyt tiltag i tidligere omtalte annonce. Annalise 
Thorsen mente at teksten i annoncen kunne 
misforstås. Ændret forslag fremsendes til Annalise 
inden annoncen sættes i avisen. 
Det gamle onsdag eftermiddagshold fortsætter. 
Annalise kommer med forslag til ændring af 
spilleformen. Den endelige spilleform vil fremgå af 
HBC-kataloget på et senere tidspunkt. 

7. Fredag eftermiddag (Åbne huse) 
 
 
 

Inge Sønderlund står for de åbne huse fredag 
eftermiddag. Sonja + Ruth hjælper Inge i det 
fornødne omfang. 
Der spilles om mesterpoint  

8. Moderniseret bridgecentral (BC3) 
 
 
 
 
 

Alle klubber går over til BC3 pr. 1. september 
2018.  
Ole Kvorning kontakter DBF for oprettelse af BC3 i 
Mandagsklubben. 
Børge Klinkby kontakter DBF for oprettelse af BC3 
i klub 4233 (Bridgecenteret) + Dameklubben. 
Børge laver introduktion til BC3 den 14. august 
2018, kl. 13:00 i Horsens Bridgecenter. 
Introduktionen er tilsigtet BC3-brugere i 
Bridgecenteret. 
 
 
 



 
9. Fællesturneringer: 

a. Bymesterskabet 
b. Centerturneringen 
c. Forårsturneringen  

 
 
 
 

 
a. Bymesterskabet 

Afholdes lørdag den 27. oktober 2018, start kl. 
9:30.  
Der serveres rundstykker før start og der serveres 
frokost under turneringen.  
Turneringen er en sølvturnering.  
Turneringen gennemføres med min. 48 deltagere. 
 

b. Centerturneringen 
Center 1:  
Anholdes søndag den 18. november 2018,  
kl. 13:00. 
Center 2: 
Afholdes søndag den 27. januar 2019, kl. 13:00 
Center 3: 
Afholdes søndag den 17. marts 2019, kl. 13:00.  
Der afsluttes med spisning efter tilmelding. 
 

c. Forårsturneringen 
Afholdes søndag 24. februar 2019, kl. 9:30 
 

10. Økonomi, kvartalstal, husleje 
 
 
 
 

Kasserer Karen Marie Bang gennemgik 
halvårsregnskabet for perioden 1/1 til 31/7 2018. 
Økonomien ser positiv ud. Der er et lille overskud 
på budgettet. 
Huslejen er uændret. 
Der var ingen kvartalstal. 
 

11. Værten 
 
 
 
 
 
 
 

Vært Evald Kjær Pedersen oplyste at alt fungerede 
som forventet. Han havde ingen emner, som 
skulle diskuteres. Dog havde han konstateret, at 
der var enkelte medlemmer, som glemte at betale 
for vin, øl og vand. Ville gerne have, at vi alle var 
lidt opmærksomme på problemet. 
Børge gav stor ros til Evald, for det arbejde han 
udfører. 
 

12. Erindringslisten: 
a. Udskiftning af gulvtæppe foran 

trappen i store sal 
b. Skolebridge 
c. Huslejestigninger 

 
 
 
 

 
a. Udskiftning af gulvtæppe foran trappen i 

store sal. 
Emnet udsættes indtil 2019 
 

b. Skolebridge 
Emnet udgår 
 

c. Huslejestigninger 
Emnet udgår. 



 
13. Revideret HBC-katalog august 2018 
 
 
 

 

HBC-kataloget revideres med de rettelser, vi har 
på nuværende tidspunkt. Der vil dog komme flere 
rettelser, når forslag i forbindelse med 
undervisning og onsdag eftermiddagsbridge er 
klar. 

14. Eventuelt 
 
 
 

 

Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi 
udtaler os. Der har åbenbart været situationer, 
hvor det, der er sagt, er blevet mistolket. 
Indgåede aftaler fastholdes. Emner kan tages op 
ved efterfølgende møder. 

 

Ove Simonsen, sekretær 


