
Torsdags Bridge
Referat fra ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge

torsdag den 17. april 2008 kl. 12.30

Formanden bød velkommen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Erik Madsen valgt. Takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens/formandens beretning: se side 2. Beretningen godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab: Kassereren forelagde 
regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger.

4. Næste års budget: Kassereren forelagde budgettet, baseret på 3.800 kr. til 
nye bridgeborde, 2.800 kr. til vinpræmier og 1.400 kr. til øl/vand. 

5. Medlemskontingent, der fastsættes for det kommende år: Forslag om et 
kontingent på 2 x 100 kr. + 2 x 25 kr. til indkøb af nye bridgeborde, eller i alt 
et helårskontingent på 2 x 125 kr. godkendt. Hertil kommer betaling for kaffe, 
der vil stige til 10 kr. pr. gang.

6. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget.

7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer: Kassereren samt Arne Larsen 
og Per Lund Thoft genvalgt.

8. Valg af bestyrelsessuppleant: Erik Madsen genvalgt.

9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant: Anders Christensen ønskede ikke 
genvalg som revisor. Else Pedersen genvalgt som revisor, Kurt L. Sørensen 
nyvalgt som revisor og Jytte Hangård nyvalgt som revisorsuppleant. 

10. Eventuelt: Formanden anførte følgende vedr. bridgemate: Bestyrelsen har 
drøftet forslaget, men finder ikke, at det er aktuelt på indeværende tidspunkt. 
Formandens redegørelse var alene til orientering. Se notat til sidst.

Bestyrelsen

Referatet godkendt af dirigenten 22.april 2008



Generalforsamlingen 17.april 2008. punktet formandens beretning

Beretning:
Medlemsudviklingen fra sommerferien til nu er ganske tilfredsstillende, idet vi netto har haft en 
tilgang på fire til i alt nu 40 medlemmer. Vi håber selvfølgelig på, at vi kan fortsætte med 
dette medlemstal i den kommende sæson. Dermed kan vi afvikle vor turnering med 2 x 5 
bords, hvor rundeskift og points beregning er ens.
Vi har måttet undvære medlemstilskuddet fra kommunen, idet det fra 2008 er besluttet, at 
folkeoplysende foreninger med medlemmer over 60 år ikke længere får tilskud, men som et 
kuriosum kan nævnes at medlemmer under 25 år nu får tilskud op til kr. 300. Det manglende 
medlemstilskud får den ulempe, at vi selv må til lommerne, hvilket vi behandler senere i 
dagsordenen.
 
Vi har spillet 13 gange i efteråret og her i foråret 14 gange. Det giver knapt 100 timers bridge i 
hele sæsonen. Vi har ikke haft aflysninger på grund af hård vinterfører eller lignende. Men det 
var tæt på, idet vi startede efter sommerferien med kun 28 deltagere og havde en 
opvarmningsturnering med 1 x 4 bords og 1x 3 bords.
Undervejs har der ikke været de større problemer, uden at de kunne løses og afgøres af en 
meget kompetent turneringsleder Arne Larsen, der har sat sig ind i gamle og nye regler for 
bridgespillet. Tak for det.
Revision af administration af turneringen kræver megen tid og ressourcer, ikke mindst fordi 
det forventes, at vor hjemmeside bliver opdateret rimelig hurtigt med de færdige resultater.
Nu jeg er ved hjemmesiden, som vi ved sidste generalforsamling, vedtog at skulle have vort 
eget selvstændige domæne, kan jeg udtrykke, at den bliver brugt ganske flittigt. Af 
besøgsstatistikken fremgår, at vi har haft 1.672 unikke besøg siden starten. Siden 2008 er det 
blevet til 975 besøg og en del uger har vi op til 100 besøg. Vi har lige betalt webhotel og 
domæne for det kommende år, i alt 180 kr. så vi er klar til næste sæson. Vi har masser af 
plads på vor hjemmeside, vi bruger 19 MB ud af 1.000 MB. Jeg håber at tiltaget med bridge 
bloggen kan få nogle til at skrive indlæg og kommentarer om vor klub og som vil dele deres 
tanker og fremtidsdrømme om klubben. Jeg skal nok gøre mit til at skrive nye indlæg og holde 
den i gang, men ønsker meget gerne alle medlemmers deltagelse. For at kunne deltage og 
skrive nye indlæg kræver det et brugernavn, som I får ved en mailhenvendelse hos mig. 

Tak til Danske Bank, som i sæsonen har ydet os en meget fin sponsorstøtte, idet vi fik leveret 
60 kort, så vi kunne udskifte samtlige kort den første torsdag her i det nye år. Tak til Arne, 
Per, Ina og Lars-Ove, som sørger for alt det praktiske virker i klubben.

Jens Lundberg
  





Generalforsamlingen 17.april 2008, punktet eventuelt

BridgeMate 

Først, hvad er BridgeMate? Det er et fikst lille system med en boks på hvert brigdebord, der er 
i trådløst kontakt til en computer. Fra hver af disse bokse indtastes der resultater for hver 
enkelt spil og straks efter sidste spils afslutning er eftermiddagens turnering beregnet. 
Efterfølgende kan resultaterne fremsendes direkte på internettet via klubbens hjemmeside.

Faktisk bruger jeg adskillige timer på revision og netarbejde, som kunne gøres meget 
hurtigere og effektivt med BridgeMate. Det kræver selvfølgelig en omhyggelig og korrekt 
indtastning fra medlemmerne.

For at BridgeMate kan virke ordentligt kræver det Bridgecentralens EDB systemer i Danmark. 
Bridgecentralens administrationssystem er gratis for Bridgeforbundets klubber, så det bliver 
obligatorisk i så fald at være med der. 

Jyderup bridgeklub får måske BridgeMate og kortblande maskine indenfor en nær fremtid, så 
jeg har gjort et forberedende tiltag og forespurgt Jyderup bridgeklub om de evt kunne tænke 
sig at dele udstyret med os. Det er selvfølgelig ikke gratis og en model om at vi kunne blive en 
”torsdags-afdeling” af Jyderup bridgeklub kom på tegnebrættet og hvad det ville koste? Det 
ville være sådan at alle skulle være medlem af DBF, bortset fra de medlemmer, der i forvejen 
spillede i Jyderup bridgeklub. For kr 284 om året kunne vi komme med (ca 10 kr pr gang). 

Af svaret fra Hanne Knudsen, JBK, kunne vi sagtens køre videre som selvstændig forening og 
”være fælles om BridgeMate”. Kravet var blot at alle skulle stå i DBF og dele driften af 
maskinerne (så som batterier mv). 

Dette oplæg har vi behandlet på et bestyrelsesmøde i Torsdags bridge 3.april og her blev vi 
enige om, at bestyrelsen ikke gav støtte for gennemførsel af forslaget på indeværende 
tidspunkt, men jeg kunne give jer en redegørelse under punktet eventuelt. Den væsentlige 
ulempe er, at mange betaler i forvejen medlemskab af DBF og hvis vi endnu engang skal 
betale til Jyderup bliver det faktisk dobbeltmedlemskab og nogle det tredobbelte. Ja underligt 
er det at man skal betale til Bridgeforbundet for hver klub, der deltages i. Det har vist været 
oppe flere gange i bridge organisationen, men en løsning har man ikke kunnet finde endnu.

Her er sagen så parkeret indtil videre og vi kører videre med vort eget langsommelige 
turneringssystem, som dog virker. Det er ingen hemmelighed, at jeg selv går meget op i at 
finde effektivere og nemmere metoder til at administrere vor turnering. 


