
   
 
 

Haderslev, den 19.01. 2021 
 

 
Referat fra ekstraordinært  bestyrelsesmøde(nr. 64 ) 

tirsdag den 19.01. 2021 kl.10:00 
Virtuelt møde 

 
Tilstede : Lars Rauh (LR), Kjeld Thomsen(KT),Bjarne Møller(BM), Kirsten Sørensen(KS), Jørn 
Møller(JM),  Peter Jepsen(PJ),Birgitte Steinicke(BS) 

 
 
Dagsorden: 

1.  Real Bridge turneringer, skal HBC tilbyde dette til medlemmerne?  

Orientering v/Lars  

Real Bridge er et engelsk bridge program som spilles på enten Ipad eller PC. Man kan se og 

tale med hinanden samtidig med at man spiller, hvilket virker meget socialt  

De der vil spille, får et link, fra turneringslederen(tu), Brugervenligheden er noget enklere 

end f.eks. BBO. Man logger sig på via et link, som tu-lederen sender. Så skriver man sit navn i 

en rubrik og sætter sig ved et bord.  

 Fordelen er at man kan spille turneringer, på klub basis med sin makker. 

Klubben betaler på månedsbasis, dog min 20 borde pr. måned (8o personer) f.eks. 27 spil à 

kr. 2.70 pr spiller i alt kr. 216,- 

Priser 20 spil 2,7 -  32 spil 3,60 - 64 spil 4,30 pris er pr spiller 

Man kan spille både hold og par, Mitchell turneringer m.m. og  man kan hurtig lægge et bort 

til og tage et bord fra. 

BM oplyser ,at Dansk Bridge Forbund(DBF)  arbejder på  at turneringerne kan sættes op via 

DBF, så der på den måde både kan tildeles bronze point og handicapregulering 

Introduktion findes på : realbridge.online 

BESLUTNING; 

Med udsigt til flere måneders nedlukning besluttes, at HBC tilmeldes 

Realbridge. Det bliver gratis at deltage for det enkelte medlem.  

 



 

 

 

 

LR, KT OG BM  står for at sætte turneringer op. 

BM sætter link op til Realbridge turneringer, så medlemmerne kan melde sig til på 

hjemmesidens forside. 

LR, KT OG BM  sætter en prøveturnering op med hver 4 borde med inviterede spillere. 

LR sender mail til alle medlemmer  med tilbud om at spille Real bridge. 

2. Evt. 
KS oplyser at HBC pt. har  kr. 14.200 i udestående kontingent, hvilket betragtes som 
værende et  lille beløb. LR har lagt  et stort arbejde i at  kontakte restanterne, dette har 
medført  flere betalinger. Manglende betaling har bl.a. skyldes, at  flere ikke har 
modtaget fysisk opkrævning , før Bridgecentret  lukkede ned. Bestyrelsen  er positive 
over medlemmernes opbakning til  klubben. 
 
 
3.  Næste møde : 
 

Tirsdag den 26.01.2021 kl. 10.00 - Virtuelt møde(66) 
 
 
For referat: 
Birgitte Steinicke  
Sekretær 


