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Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge
torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent]

Dagsorden:

1. Valg af dirigent ...  Bodil Garding

2. Bestyrelsens/formandens beretning ... se fra side 2

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Næste års budget

5. Medlemskontingent, der fastsættes for det kommende år

6. Indkomne forslag 

7. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem 

8. Valg af bestyrelsessuppleant. Valg af 2 revisorer og 
revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

Bestyrelsen



Generalforsamlingen 16.april 2009. punktet formandens beretning

Beretning:
Vi har fastholdt medlemsudviklingen fra sommerferien til nu med 40 medlemmer. Vi håber 
selvfølgelig på, at vi kan fortsætte med dette medlemstal i den kommende sæson. Jeg ved 
allerede nu at der står 2 par i kulissen klar til kamp. Dermed kan vi afvikle vor turnering med 
en 5 og 6 bords, hvor rundeskift og ikke mindst kaffepause er ens. I alt 27 spil.
Kommunen fattes penge og vi kommer nok ikke uden om at skulle betale lokaleleje her i 
Jyderup Hallen. Hvad det nærmere skal til at koste ved jeg ikke pt. Jeg har dog kigget lidt på 
budgetudvalgets indstilling:
>>Jfr. forannævnte, mangler der således ca. en million kr. for at opnå en totalbalance. Dette  
beløb foreslår Idrætssamrådet bliver pålagt brugerne af idrætshaller m.v., hvor der fortsat er  
”gratis” lokaleanvendelse. Denne ”afgift”, som det vel ret beset er, bør kunne pålægges  
brugere over 25 år af disse ”gratis” lokaler.  Antallet er ikke kendt, men ”afgiftsbeløbet”, der  
måske ikke vil overstige 100 kr. pr. person, bør ikke kunne afskrække brugerne.<<

 
Vi har spillet 13 gange i efteråret og her i foråret 12 gange. Sidste sæson havde vi 14 gange i 
foråret og udviklingen er helt bevist. Når vi kommer hen i april er det svært at samles til 
kortspil. Hver ting til sin tid. I efteråret måtte bestyrelsen ekskludere et medlem på grund af 
gentagne brud på vore turneringsregler. Troede ikke at vi nogensinde kunne komme i en 
sådan situation, men vi fik landet sagen ordentlig for alle parter.  I sæsonen har vi været 
forskånet for aflysninger på grund af hård vinter. 
Undervejs har der i øvrigt ikke været de større problemer, uden at de kunne løses og afgøres 
af en meget kompetent turneringsleder Arne Larsen. Tak for det. Lad nu være med at svigte 
kulør.

Revision af administration af turneringen kræver fortsat megen tid og ressourcer, ikke mindst 
fordi det forventes, at vor hjemmeside bliver opdateret rimelig hurtigt med de færdige 
resultater, hvilket jeg bestræber mig på er klaret ca. 1½ time efter hjemkomst.
Nu jeg er ved hjemmesiden, kan jeg udtrykke, at den bliver brugt ganske flittigt. Af 
besøgsstatistikken fremgår, at vi har haft 2.024 unikke besøg i 2008.  Vi har lige betalt 
webhotel og domæne for det kommende år, i alt 180 kr. Prisen er uforandret i forhold til 
tidligere og samarbejdet med onecom webhotel er upåklageligt.  Jeg har ikke planer om at 
ændre design på hjemmesiden, da jeg mener brugerne er tilfredse. Vi har oprettet nogle 
interne sider kun for medlemmer med bl.a. info om medlemskartotek. Koden til adgang er 
fortsat  "torsdag1330"" 

Tak til vor sponsor Danske Bank, som yder os spillekort. Til næste sæson vil jeg ansøge 
banken om vi kan få udskiftet alle vore kort igen, da vi nu har spillet med dem i 1½ år. Tak til 
Arne, Per, Ina og Lars-Ove, som sørger for alt det praktiske virker i klubben.

admin
Fremhæv



Generalforsamlingen 16.april 2009. punktet formandens beretning

Eventuelt:

Nye tider!  DBF forventer at omlægge kontingentstrukturen, så det åbner vejen for at vi kan få 
Bridgemate og anvende Bridgecentral (kræver stadig medlemskab af DBF, men fremover 
betaler man kun et mindre supplerende beløb for hver klub, medlemmet spiller i).

Læs følgende notits fra DBF netside:

”Omlægning af kontingentstrukturen
Hovedbestyrelsen har i løbet af de sidste måneder behandlet et forslag om omlægning af  
kontingentstrukturen. Ifølge DBf´s nuværende struktur vil en spiller, der er medlem i flere  
DBf-klubber, betale kontingent i hver klub. Forslaget indebærer, at fra sæsonen 2010 – 2011 
vil alle medlemmer skulle betale et grundkontingent til DBf, der dækker de grundlæggende  
ydelser fra DBf samt et mindre supplerende beløb for hver klub, medlemmet spiller i. Forslaget  
vil blive præsenteret på de kommende generalforsamlinger i distrikterne og blive behandlet på  
Repræsentantskabsmødet den 13. juni 2009. Herefter vil vi informere mere detaljeret om 
omlægningen”

Nu vil jeg bare ønske at lodde stemningen om det er noget vi i Torsdags Bridge bør gå videre 
med: at vor forening fra sæson 2010-2011 tilmeldes DBF under JBK som hovedklub 
og anvender Bridgemate og Bridgecentral til styring af turneringen [under 
forudsætning af DBF og distrikterne vedtager forslaget]. 
Jeg forventer, at vi stadig kan opnå et samarbejde med JBK (Jyderup Bridgeklub om 
bridgemate og program), så vi deler driftsomkostninger. Endvidere er der planer om en 
kortblandemaskine i JBK, så vi samtidig kunne få maskinblandede kort. Kortfordelinger kan 
selvfølgelig bagefter ses på hjemmesiden.

Det står os frit for ikke at anvende bronzepointsystem, såfremt vi ønsker dette. Hvis 
stemningen er god, kan forslaget sættes op som et egentlig forslag til næste generalforsamling 
i 2010!





Torsdags Bridge
     Referat fra ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge

Torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Velkomst ved formanden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Bodil Garding blev valgt og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens/formandens beretning. Findes på foreningens hjemmeside. 
Beretningen blev godkendt.

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

4. Forelæggelse af næste års budget. Budgettet indeholdt en udgift på kr. 10.000
på grund af usikkerhed med hensyn til betaling af lokaleleje.
.

5. Medlemskontingent, der fastsættes for det kommende år. Forslag om 
kontingent på 125,- kr. 2 x årlig blev vedtaget. Dertil kommer udgift til kaffe.

6. Indkomne forslag. Der var ikke modtaget forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg.
Formanden og Ina Bro-Jørgensen blev genvalgt.

8. Valg af bestyrelsessuppleant. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Erik Madsen blev genvalgt som best.suppleant. Else Pedersen og Kurt Lykke 

      Sørensen blev genvalgt som revisorer. Jytte Hangård blev genvalgt som
      revisorsuppleant

     9.      Eventuelt. Kaffepausens placering blev diskuteret.
     Jens Lundberg berettede om forslag til ændring af kontingent til Dansk Bridge 
     Forbund for spillere, der spiller i flere klubber. Forslaget skal diskuteres i 
     Bridgeforbundet og såfremt det bliver vedtaget, kan det muligvis åbne for at
     Torsdags Bridge melder sig ind og dermed får mulighed for at bruge BM. 

    Godkendt af dirigenten Bodil Garding den 18. april 2009


