Horsens, den 16. juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde afholdt fredag den 16. juni 2017 kl. 14.15 i Horsens Bridgecenter,
Absalonsgade 9, 8700 Horsens.
Deltagere:
Horsens Bridgeklub af 2017:
Børge Klinkby, formand
Birger Rahbek, næstformand
Birthe V. Sørensen, kasserer
Jonna Laursen, bestyrelsesmedlem
Ellen V. Jørgensen, bestyrelsesmedlem
Inge Sønderlund, bestyrelsesmedlem
Leif Jørgensen, sekretær
Mandagsklubben:
Anna Marie Illum, formand
Onsdag eftermiddag:
Afbud
Onsdagsklubben og Fredag eftermiddag:
Afbud
Dameklubben:
Bodil Jensen, næstformand
HBC-kasserer:
Karen Marie Bang
HBC-værter:
Bjarne Nielsen
Fraværende:
Carl Holger Nielsen, formand, Onsdagsklubben
Inge Finderup, formand, Dameklubben
Ole Kvorning, underviser, Onsdag eftermiddag
Bendt Kamp, vært
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
1. Orientering om sammenlægningen af
klubberne Ruder Es og HBK 1931 samt
præsentation af bestyrelsen
2.

Godkendt
Formanden orienterede om sammenlægningen
og præsenterede bestyrelsen for Horsens
Bridgeklub af 2017.

Orientering om medlemstal:
Horsens Bridgeklub af 2017

121 medlemmer.

Dameklubben
Mandagsklubben
Onsdag eftermiddag
Onsdagsklubben

3. Undervisning af elevhold 2017-2018

4. Økonomi i HBC, orientering

5. Åbent hus fredag, orientering

6. Mødeaktivitet med klubberne i HBC,
fremadrettet

7. Fritidsmesse på biblioteket, september

56 uændret.
ca. 52, fremgang på 4 medlemmer.
ca. 30 medlemmer.
?
Tilsagn fra Jonna om at fortsætte som
underviser sammen med Henrik Kejlberg, der
assisterer. HBC har indledt samarbejde med
Odder Bridgeklub, der gerne vil levere elever til
undervisning i Horsens. Undervisningen
kommer til at foregå mandag aften. Der er
allerede tilmeldt 9 elever, herunder flere som
deltog i sidste års undervisning.
Karen Marie Bang orienterede om økonomien
for de første 5 måneder af året. Debat om
fastsættelse af huslejen for de klubber, der
benytter Bridgecenteret. Formanden
konkluderede, at der ikke ændres ved huslejen i
indeværende år, men huslejen i 2018 overvejes.
Bjarne Nielsen og Bendt Kamp har "gået huset
igennem" for at klarlægge behovet for
vedligeholdelse. Tagrender og nedløbsrør
trænger til udskiftning inden for et år eller to.
Gardinerne trænger til udskiftning. Der er
indhentet et tilbud, der lyder på kr. 18.500
inklusive moms for nye gardiner i store og lille
sal, med alt monteret.
Gulvtæppet er noget slidt, særlig ved trappen
og køkkenet. En udskiftning af tæppet i en
bredde på to meter fra den sydlige væg og ud i
lokalet vil koste ca. 7.500.
Ombetrækning af gamle træstole vil koster ca.
kr. 100 pr. stol for betrækket.
Carl Holger Nielsen (CHN) har besluttet at
stoppe med at "stå for" åbent hus fredag
eftermiddag. Frank Roldsgaard og Inge
Sønderlund vil gerne yde en indsats fredag
eftermiddag og overtager arbejdet. Jonna
Laursen vil gerne hjælpe til som IT-afløser. Der
afregnes 15 kr. pr. deltager pr. eftermiddag. Der
afregnes hver uge efter åbent hus til HBCkasserer.
Der planlægges for tre møder årligt, august,
november og maj.
Der afholdes en fritidsmesse lørdag den 30.
september. Det blev besluttet, at HBC ikke
deltager.

8. Eventuelt

9. Næste møde
Referent/Leif Jørgensen

Det er aftalt, at Ole Kvorning fortsætter med
undervisning onsdag eftermiddag.
Jonna og Henrik Kejlberg tilbyder at stå for
emneundervisning en eller flere søndage i
sæsonen.
Emneundervisning overvejes på enkelte
klubaftener.
Skolebridge: Anne Marie Illum prøver at
kontakte Morten Bilde, DBF, der står for
skolebridge.
HBC kataloget skal justeres inden den nye
sæson begynder.
14. august 2017 kl. 16.00 i Bridgecenteret.

