Referat nr. 48, tirsdag d. 14. Januar 2020
1. Velkomst og formalia ved formanden
Ordstyrer: Peter Jepsen
Dagsorden: godkendt
Til stede: Lars Rauh, Kjeld Thomsen, Peter Jepsen, Bjarne Møller,
Jørn Møller
Fraværende med afbud: Arne Hansen, Kirsten Sørensen
Referat nr. 47: godkendt
2. Nyt fra formanden
Under Arnes sygdom har Lars overtaget kassererjobbet.
Økonomien er i orden, vi mangler ikke likviditet.
Ved næste budgetlægning skal der tages hensyn til huslejestigning
(fra 1.9.19: 195 kr. pr. måned, indexreguleret). Vi betaler, med denne
stigning, 15390 kr. pr. måned + 500 kr. a conto til vand.
Udgiften til rengøring er også steget, og BDF har lagt beregning af
bronzepoints om til bordafgift. Her forudses også en udgiftsstigning.
Vi skal have set på udlejning af lokaler – rengøring i forbindelse
hermed – og måske vil der komme en prisstigning …
Negative renter i banken går heller ikke HBC forbi. Udgiften til renter
går næsten op med det sponsorat, som Jyske Bank har tegnet – men
vores penge skal jo stå et sted…
Der afholdes generalforsamling i HBC d. 28. April kl. 19
Kjeld Thomsen er pt. ikke medlem af bestyrelsen, men deltager som
forretningsfører.
På valg i år er Arne Hansen, Peter Jepsen og Kirsten Fink

3.

Kjelds opgaver nu og fremover.
Kjeld Thomsens stilling som forretningsfører ved HBC nedlægges ved
slutningen af dette bridgeår.
Fremover vil Kjeld, på lige fod med andre, varetage forskellige
arbejdsopgaver.

3a

Nytårsbridge mm.
Nytårsbridgen med 80 deltagende gik over al forventning.
Grøn turnering. Lørdag d. 25.1. kommer 20 par og spiller bridge hele
dagen. Der skal findes 2 (af 4) hjælpere til det praktiske.

4.

Ny struktur, nyt kontingent
Kjeld Thomsen fremlagde et forslag til ny struktur i
bridgeafdelingerne, som vil kunne eliminere behovet for substitutter
og dermed give mindre binding samt forslag til ny
kontingentberegning.
Forslaget vil blive fremlagt til drøftelse på generalforsamlingen d.
28.4.

5.

Bridgecaféen
Bridgecaféen er lukket for denne sæson. 1. oktober og ind til det nye
hold starter i januar, vil der igen være bridgecafé fredag eftermiddag.

6.

Frokostbridge d. 7.2.
Madholdet bliver denne gang Birthe Kvist Rasmussen, Lars Rauh og
Jørn Møller

7.

Extra rengøring
Rengøring (udover det sædvanlige) i centret d. 24. februar kl. 9. Lars
samler et hold.

8.

Eventuelt
Kjeld har modtaget besked om, at pressen, dvs. Jyske Vestkysten ikke
længere vil viderebringe bridgeresultater i avisen.
Næste bestyrelsesmøde 10. marts kl. 10
Referent Kirsten Fink

