Horsens, den 22. oktober 2018
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 21. oktober 2018 i HBC, kl. 10:00 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
Fraværende:
Birger Rahbek
Dagsorden:
.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af ordstyrer
3. Valg af referent
4. Ny kortblandemaskine

5. Horsens Åbne Bymesterskab

Godkendt
Børge Klinkby
Ove Simonsen
Gammel kortblandemaskine er defekt og
har været sendt til reparation. Kan ikke
repareres. Lånt kortblandemaskine er
returneret.
Børge har bestilt ny kortblandemaskine den
21. oktober. Der bestilles endvidere nye
kortmapper - 20 kasser.
HBC har af Velux Fonden fået 20.000 kr. til
ny kortblandemaskine og mapper.
Horsens Åbne Bymesterskab aflyses på
grund af manglende tilslutning.
Inge mener at præmierne er for små og
turneringsformen forkert. Foreslår at der
gives præmier til alle rækker og spilleformen
ændres.

6. Centerturnering

Betalingsmuligheder skal kunne ses på
hjemmesiden i forbindelse med tilmelding.
Betalingsmuligheder herunder Mobil Pay og
bankkonto skal stå øverst på siden.

7. HBC kataloget revideret aug. 2018

HBC kataloget rettes og rettet udgave
sendes til bestyrelsesmedlemmerne inden
den lægges ud på hjemmesiden.

8. Forårsturnering 2019

Børge sørger for, at der annonceres i
Bridgebladet i slutningen af
2018/begyndelsen af 2019.
Evald sørger for, at der bliver hentet stole
og borde i Svendborg til arrangementet.
Der afholdes bestyrelsesmøde i januar, hvor
detaljerne omkring arrangementet
fastlægges.

9. Økonomi

Økonomien ser ok ud. Følger stort set det
forventede. Foreningen bliver dog
opkrævet et beløb på ca. 1500 kr. af staten
hvert kvartal pga. foreningen har ansatte.
Der vil komme ekstra udgifter til HBC i
forbindelse med køb af den nye
kortblandemaskine, men der er plads til det.

10. Værten

Evald ringer til Kommunen vedr. revner i
sokkel og fortov m.v. som følge af
etablering af ny gadebelysning.
Evald forsøger at sælge teaktræsstole.
Medlemmerne ønsker ikke at bruge disse
stole pga. sæderne. Foreningen har nok
stole uden disse.
Evald fylder forbindingskassen op og
holder løbende øje med at den er fyldt.

11. Erindringslisten:
a. Udskiftning af gulvtæppe
foran trappen i store sal

a. Udskiftning af gulvtæppe udgår. Kan
tages op på et senere tidspunkt.

11. Erindringslisten: (fortsat)
b. Skolebridge
c. Husleje

12. Eventuelt

13. Næste møde

Ove Simonsen, sekretær

b. Børge har hørt at der muligvis er
interesse for skolebridge på Lund
skole. Karen Maries mand Erik
kontakter lærer på Lund skole for at
få klarlagt, om der er interesse for at
lave et forsøg med skolebridge på
skolen.
c. Forhøjelse at husleje tages op på
bestyrelsesmøde i februar.
Ellen foreslog at der opsættes en
opslagstavle på den ene låge mellem køkken
og sal. Det blev aftalt, at Evald opsætter en
opslagstavle.
Birthe foreslog, at der laves en fast plads til
USB stik, så vi alle ved, hvor de ligger. Alle
var enige.
Det blev diskuteret, hvor ofte vi skal holde
bestyrelsesmøde. Det blev besluttet, at der
afholdes møde i oktober, januar, februar,
maj og august.
Næste møde afholdes den 8. januar 2019,
kl. 16:15.
Forslag til dagsorden skal være indsendt 14
dage før.
Der udsendes dagsorden for mødet ca. en
uge før.

