Horsens, den 1. marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 28. februar 2019 i HBC, kl. 16:00 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:
Ellen V. Jørgensen
Henrik Kejlberg

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden

Valg af ordstyrer
Valg af referent
Nyt fra klubberne

5. Økonomi,

a. Årsregnskab
b. Huslejestigning
c. Fredagsbridge

Godkendt
Børge Klinkby
Ove Simonsen
Alt vel i alle klubber.
Ingen kommentarer.

a. Årsregnskab
HBC-kasserer Karen Marie Bang gennemgik det
fremsendte og reviderede regnskab.
Efter gennemgangen af regnskabet blev
bestyrelsen for Horsens Bridgeklub af 2017 bedt
om at underskrive en ledelsespåtegning. Alle
bestyrelsesmedlemmer på nær Birthe V. Sørensen
og Inge Sønderlund underskrev påtegningen. Birthe
og Inge ville tage kontakt til revisoren for at få
regnskabet forklaret af ham.

5. Økonomi, (fortsat)

a. Årsregnskab
b. Huslejestigning
c. Fredagsbridge

b. Huslejestigning
Det blev besluttet, at huslejen fra næste sæson skulle
stige med 2 kr. pr. person pr. spilledag. Dvs. en
huslejestigning på 70 kr. pr. person om året. I alt for
alle klubber mv. vil dette svare til en stigning på
15.540 kr. Den ekstra husleje skal dække det
underskud som ellers ville opstå.
Der er 2 af vore sponsorer der har droppet deres
sponsorat til os.

c. Fredagsbridge
Det blev foreslået, at Fredagsbridge blev ændret
til en klub. Inge var meget interesseret i denne
ændring. Det blev besluttet, at Inge skulle
arbejde videre med tanken og finde ud af,
hvordan en sådan klub kunne etableres. Det blev
besluttet, at der indtil sæsonafslutningen kunne
køres videre med den model, som vi kender nu.
Kan klubben ikke umiddelbart etableres, skal
Fredagsbridge fortsætte som nu, men med
klublignende forhold.
Vin-, øl- og chokoladepræmier kan købes af
Fredagsbridge udenom HBC. Dog skal vin- og øl
præmier opbevares særskilt, så de ikke indgår i
HBC’s lager.
6. Fællesturneringer
a. Forårsturneringen
b. Prins Henriks Memorial

a. Forårsturneringen
Turneringen forløb godt. Stor ros fra deltagerne.
Vi har endnu ikke fået et regnskab for
turneringen, men umiddelbart gav det et pænt
overskud. Turneringen vil blive gentaget den 23.
februar 2020.
b. Prins Henriks Memorial
Inge fortalte, at de endnu ikke er kommet så
langt med planlægningen, men de havde dog
fået lavet en aftale omkring bespisningen.
Vi håber på at kunne åbne for tilmeldinger primo
marts.
Der var allerede kommet to tilmeldinger til
turneringen.

7. Værten

a. Salg af stole

a. Salg af stole
Birger ville gerne købe 20 stk. af vores gamle
teaktræsstole. Han ville acceptere en pris på
250 kr. pr. stol. I alt 5.000 kr. for 20 stole.
Buddet blev accepteret.

8. Erindringslisten

Evald har købt opslagstavlen, men ikke fået den
sat op endnu. Bliver gjort snarest.

9. Eventuelt

Inge oplyste at Lars Andersen under
Forårsturneringen foreslog at HBC købte et
booking system. Systemet kostede 400 kr. + et
årligt abonnement på 200 kr. Børge mente, at
han selv kunne lave et.

10. Næste møde

Onsdag den 14. august kl. 15:00 i Horsens
Bridgecenter

Ove Simonsen, sekretær

