21. juni 2012

Referat af HBC fællesmøde 19. juni 2013
Mødet blev gennemført med følgende deltagere:
Horsens Dameklub (Bodil Jensen og Tove Mikkelsen)
Mandagsklubben af 1981 (Anne Marie Illum)
Onsdagsklubben af 1972 (Carl Holger Nielsen og Kjeld Sørensen)
HBC’s ”onsdagsklub ”(Ole Kvorning)
Fredagens åbne huse (Carl Holger Nielsen og Harald Balling)
Undervisere (Finn Skriver Laursen og Jørn Jensen)
HBC bestyrelse (Børge Klinkby, Bodil Kvorning, Birger Rahbek, Lone
Christensen og Bjarne Nielsen)
HBC Kasserer Gerda Thomassen
Vært i DSI Bendt Kamp.
Afbud fra Annalise Thorsen.
1. Orientering fra HBC
Børge Klinkby (BK) omtalte hjertestarteren, vedr. brugen heraf henvendelse
til Jørgen Svangård. Hjemmesiden er opdateret. Mht. de 3 fællesturneringer er
dato for Åben Bymesterskab og Centerturnering endnu ikke fastlagt.
Forårsturnering gennemføres vanligt den 2. søndag i marts.
2. DSI og HBC økonomi
Gerda Thomassen fremlagde overskud fra aktiver og huset, samlet med et
overskud på ca. 10.000 kr.
3. Ajourføring af nøglebogen.
Blev opgjort af Bendt Kamp.
4. Klubbernes medlemstal for 2012/13 (grundlag for huslejeopkrævning) og
gensidig orientering:
HBK 31
84 (forventning)
Ruder ES
88
Dameklubben
44
Mandagsklubben 48
Onsdag eftm.
Ca. 40
Onsdagsklubben 40

5. Husleje.
Er allerede ved brev fastsat uændret BK henviser til udsendte skrivelse.
6. Næste sæsons store turneringer.
Er endnu ikke fastlagte. men forventes at blive de sædvanlige med
Bymesterskab, Centerturnering (over 3 gange) og forårsturnering.
HBC bestyrelse har besluttet at flytte afholdelse af bymesterskabet, som
bliver åbent, tilbage til en søndag i efterårssæsonen. Og så må skitsen til
program være:
Bymesterskab ult. oktober
Center I ult. november
Center II medio januar
Center III medio februar minus spisning og
Forårsturnering den 9. marts.
HBC bestyrelse sørger for at opslag og tilmeldingslister offentliggøres så
tidligt det lader sig gøre så snart turneringsdatoer er endeligt fastlagt efter
afstemning med distrikts- og kredsturneringer, der evt. afholdes i Centeret.
7. Status og fremtid for undervisning.
Bridgeundervisningen startede med 18 deltagere – afsluttede med 11. Ingen
har dog meldt sig ind. 7 ønsker at fortsætte undervisningen i den ny sæson 4-5
yderligere har meldt deres interesse, så der vil være minimum 12 til
undervisningsstart.
Temaundervisning har haft stor efterspørgsel, der planlægges 4 søndage i den
ny sæson (2 i efteråret og 2 i foråret).
8. Hverveindsats.
Hvervning er planlagt den 17. august kl. 10-14 i Kuben. Så mange som muligt
opfordres til at møde op.
9. Hvervning af elever og medlemmer
Annoncering begrænses til Horsens Folkeblad, Horsens Posten , Brædstrup
Avis, Hedensted Avis samt Tørring Avis. Der skal udpeges en pressesekretær,
Arne Busch er forslået, BK tager kontakt til Arne og sørger for dette års
annoncering.

9. Orientering om overvejelser vedr. klubsammenlægninger.
Jørn Jensen beskrev Haderslev Modellen som forbillede for
klubsammenlægningerne. Planen er at få tilvejebragt en dybdegående
beskrivelse af økonomi/kontingentstruktur, organisation/funktioner i
bestyrelsen, tidsplan/spilleplan. Der skal nedsættes 3 arbejdsgrupper til at
varetage beskrivelsen med deltagelse fra de berørte klubber af medlemmer
med særlig viden om de enkelte emner.
Referent Lone Christensen

