
29. marts. 

  
  

Referat af HBC møde 
lørdag d. 29. marts 2014 i bridgecenteret kl. 8.30. 

Fraværende: Bjarne Nielsen og Anne Marie Illum.  
  

  Beslutninger  
1. Valg af ordstyrer  BK  

2. Valg af referent  LRJ  

3. Dagsorden  Godkendt  

4. Præsentation  Alle var bekendt med hinanden. Præsentation overflødig.  

5. Nedsættelse af 
 udvalg  

Udskudt  

6. Turneringer:  
a) Bymesterskab  
b) Centerturnering  
c) Forårsturnering  

  
Invitation af omegnsklubber en succes. Gentages.  
Vinder præmie A-rækken skal bedres. Genoptagelse af spisning.  
Fortsat succes. Overskud 9.545. Arbejdsstyrke øges.  

7. Gratister  3 vagthavende, kasserer i HBC, Vært og æresmedlemmer.  
8. Kursus i BC og 
 BM  
  

Børge tilbyder interesserede kursus i BC. og BM. mod en mindre erkendtlighed, 
efter aftale.  

9. Husleje  Fredag eftermiddag forhøjes til 15 kr. pr. gang. (Fredag eftermiddag skal ikke 
vaske op)  
Onsdag eftermiddag forhøjes til 125 kr. pr måned.  

10. Økonomi  Evas løn stiger til 128 kr. pr. time.   
Kontingent 1150 kr. pr år  

11. Vedligeholdelse  
  

Hovedrengøring fastsættes i august.  
Køkken, pudses op og males. Birger Rahbek hjælper.   
Bagdøren repareres, Bendt klarer selv. Træfældning, hjælpere søges.  
  

12. Kuben  Fredag den 15/8 kl. 15.00 – 18.00,  



29. marts. 

13. Fællesmøde  
  

Ingen berettigelse, HBC overtager og inviterer undervisere.  

  
14. Højttaleranlæg  
  
  
  
  

  
Udgift 38.400, Fond søgt om tilskud af hele beløbet, afventer svar. Teleslynge 
ikke en del af tilbuddet.  
  
  
  

 
  
15. Evt.  
  
  

Regler for opslagstavler: Tavle i garderoben til centrets opslag. Tavle lige neden 
for trappen til opslag fra andre klubber. Vært tilser oprydning af tavler.  
Social atmosfære skal ikke forstyrres af for tidlig indsamling af Bord-materialer, 
plancher, kort mv. Venligst vent til alle spillere er færdige.  
Ved endt undervisning, skal alle klubber i centret repræsenteres.  
Repræsentanternes stemmeret i HBC optages på næste dagsorden.   
Frank Roldsgård har stillet forslag om at udpege ny vinindkøber. HBC har 
udpeget Bendt Kamp, men det skal pointeres at de enkelte klubber selv kan 
forestå indkøb af vinpræmier. Efter vinsmagning blev en bedre vin valgt til 
centret.  

16. Næste møde  
  

Onsdag den 11/6 kl. 19.00 i Centret.  

    

 
  
  
Lone Rungholm Jensen  
 




