Horsens, den 9. januar 2019

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 8. januar 2019 i HBC, kl. 16:15 i Horsens Bridgecenter
Mulige deltagere:
Horsens Bridgeklub af 2017:
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
Onsdag eftermiddag:
Annalise Thorsen
Fredagsbridge:
Inge Sønderlund
Undervisning:
Henrik Kejlberg, fortsættere
Ellen V. Jørgensen, begyndere
Fraværende:
Henrik Kejlberg

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden

Valg af ordstyrer
Valg af referent
Værten (kortblandemaskine og nye
mapper)

Godkendt
Ellen V. Jørgensen
Ove Simonsen
a) Evald spurgte til, hvad der skulle ske de
gamle teaktræsstole, som ikke mere
bruges i Centret. Salg eller genbrug? Blev
ikke besluttet. Oplyste at 20 stole pt.
opbevares ved Birger.
b) Der mangler stadig at blive lavet nogle
kasser med spillemapper. Der er lavet
kasser med forskellige antal mapper –
f.eks. 32 spil og 40 spil.
c) Ellen ønsker nogle kasser med 16 mapper
til undervisning.
d) Der er lavet nye sedler for præmier.
Ligger i vinrummet.

5. Nyt fra klubberne:

a) Dameklubben
b) Mandag aften

c) Onsdag eftermiddag

d) Undervisning

e) Horsens Bridgeklub af 2017

f) Fredagsbridge

6. Økonomi, kvartalsregnskab, husleje (herunder
Fredagsbridge)

a) Det går godt i klubben – nye medlemmer
på venteliste.
b) Har lidt problemer med at folk udebliver
– skal have præciseret, at man skal
komme eller sende en substitut.
c) Der gives kun chokolade præmier.
Annalise og Bodil vil gerne fortsætte med
at arrangere efter sommerferien.
d) Går godt med undervisningen både for
nybegynderne og fortsætterne. Det ser
dog pt. ud som om, vi ikke har undervisere efter sommerferien. Det blev ikke
besluttet, hvad vi så gør.
e) Går godt – har 92 medlemmer. Har i
Tirsdagsklubben ændret 2 rækker til 3
rækker. Det fungerer godt.
Bridge Skærtorsdag vil være Åbent Hus
under HBC.
f) Stor succes – mange fremmødte – ca.
halvdelen kommer ikke normalt i
Centreret.
Der er endnu ikke et klart overblik over økonomien. Der mangler stadig bilag for betalte regninger. Der vil dog under alle omstændigheder
blive et underskud. Der har været udgifter til ny
kortblandemaskine og flere andre
vedligeholdelsesprojekter. Endeligt regnskab
forventes klar i slutningen af januar.
Børge gennemgik 1. halvårsregnskab for
Fredagsbridge. Ifølge regnskabet er der et
underskud.
Der var ikke fuld klarhed omkring, hvad der var
aftalt omkring sponsorater fra HBC til Fredagsbridge. Det blev aftalt, at der fremadrettet bliver
lavet et skriftligt referat i forbindelse med
møder mellem Fredagsbridge og HBC’s
forretningsudvalg.
Inge Sønderlund lovede, at hun og Sonja ville
komme med et forslag til, hvordan
Fredagsbridge vil kunne levere et balanceret
regnskab. Inge lovede, at de inden næste HBC
møde ville komme med forslag. Det blev
endvidere aftalt at HBC’s forretningsudvalg, Inge
og Sonja skulle have et møde inden så evt.
uoverensstemmelser omkring, hvad der er lovet,

6. Økonomi, kvartalsregnskab, husleje (herunder
Fredagsbridge)fortsat

kunne blive afklaret.
På grund af færre medlemmer falder indtægterne i HBC. Dette kan bevirke at der efter
sommerferien vil komme en mindre huslejestigning.
Karen Marie bad klubberne indbetale huslejen
for første halvår af 2019 snarest.

7. Fællesturneringer

a) Horsens Åbne Bymesterskab og
Centerturneringen
b) Forårsturneringen

c) Prins Henriks Memorial

8. Erindringslisten

9. Eventuelt
10. Næste møde

Ove Simonsen, sekretær

a) Der var meget få tilmeldinger, så begge
turneringerne blev aflyst.
b) Børge orienterede omkring arrangementet. Har sendt information om turneringen ud til formændene for diverse
bridgeklubber i Syd- og Østjylland.
Der er allerede indkommet tilmeldinger
til turneringen.
Det blev aftalt at der afholdes et
forberedelsesmøde den 24.01.19 kl.
16:00. Ved mødet skal det planlægges,
hvem der tager sig af hvad.
c) Inge og Ellen vil gerne stå for guldturneringen Prins Henriks Memorial den 11.
maj 2019 i HBC. Vi snakker videre om
turneringen ved næste møde.
Punktet skolebridge udgår. Kan evt. tages op på
et senere tidspunkt.
Huslejestigningen tages op efter regnskabet er
afsluttet.
Opsætning af opslagstavle på låge mellem
køkken og sal vil blive effektueret snarest.
Børge skal til møde med superbrugere inden for
DBf.
Næste møde i HBC afholdes torsdag den
28.02.19 kl. 16:00

