
Torsdags Bridge
            
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge 
                                   torsdag den 15. april 2010 kl. 12.30

Referat fra generalforsamlingen ses sidst i dokumentet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent ... Bodil Garding

2. Bestyrelsens/formandens beretning ... se 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 kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer 

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

9. Eventuelt 

Bestyrelsen



Torsdags Bridge
Beretning:
I sæsonen har vi haft en medlemsfremgang fra 40 til 48 medlemmer eller 20% stigning. 
Således er vi 12 borde med 3 firebords rækker med 28 spil. Vi har besluttet, at vi hermed har 
nået maksimums størrelse for vor klub. En egentlig venteliste kan komme på tale, hvis der er 
fortsat søgning på vor klub. Men vi da altid brug for substitutter, så evt. ventende sagtens kan 
få prøvet kræfter hos os. 
Lokalerne her er ganske velegnede til bridge, selv om der var været lidt træk problemer her i 
sæsonen, men det bliver ganske sikkert løst undervejs. Vi deler bridgebordene med Jyderup 
Bridgeklub, hvor Lars-Ove og Arne vil forestå reparation og påsætning af stålstivere for ca 10 
borde hen i starten af næste sæson. Regningen herfor deles med de 2 bridgeklubber. Torsdags 
bridge har nu 48 meldebokse med vort navn på. Vi har besluttet, at alle meldekort bliver 
skiftet til ny sæson. Det er planen at vi får 3 kasser med kort og meldebokse til de 3 rækker. 
Forplejningen af kaffe i sæsonen er stadig billig, kun med en flad tier og kaffen har stået klar 
til os hver gang. Håber det fortsætter. Desværre har vi måttet undvære de hjemmebagte 
småkager, som vi var blevet forvænt med tidligere.
 
Vi har spillet 13 gange i efteråret og her i foråret 12 gange. I sæsonen har vi været forskånet 
for aflysninger på grund af hård vinter, selv om det nogle gange var tæt på. Spillere, der ikke 
kan komme på grund af ferie eller sygdom, må som udgangspunkt selv skaffe substitutter. 
Enten ved hjælp af medlemslisten, der er fortrykt i et begrænset antal eller via hjemmesiden, 
hvor du går ind i de interne sider med logon ”torsdag1330”. Hvis dette ikke er muligt for 
medlemmet at finde substitutter, kan Lars-Ove som sidste udvej kontaktes, hvor han forsøger 
sig. Men det er ikke en rar tjans at få torsdag formiddag, hvor det desværre er sket nogle 
gange. 
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. 

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. ½ time efter hjemkomst. Revision af 
rækkerne foretages nu af Ina, Arne og undertegnede, der hver tager en række med hjem til 
revidering og indtastning i regneark, som jeg senere får tilsendt i mail og kan opdatere på 
hjemmesiden. 
Nu jeg er ved hjemmesiden, kan jeg udtrykke, at den bliver brugt ganske flittigt. Af 
besøgsstatistikken fremgår, at vi næsten rammer ca 300 unikke besøg i hver af månederne 
januar, februar og marts 2010.  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 her i foråret samlet mailadresser og nået et antal på 37. Det bliver 
hermed meget nemt ved sæsonstart, som er den første torsdag i september, at udsende 
meddelelser herom. Vi går naturligvis ud fra, at alle deltager til næste sæson. Såfremt der 
skiftes makkere og andet, regner vi med at modtage besked herom. Ina vil stadig kontakte 
dem, som ikke har internetadgang.

Vi har talt en del om at kunne være med i Bridgemate, bruge Bridgecentral og være med i 
DBF. Et egentlig forslag til vor generalforsamling bliver ikke dannet i år, men ændringen i 
medlems organisationen i DBF forventes at blive vedtaget på repræsentantskabet 5 og 6.juni i 
Vingsted. Dermed betales der en grundtakst i DBF på 220 kr, samt 50 kr for hver klub, man er 
medlem af. Så hvis vi kommer med på et tidspunkt og man i forvejen er medlem i en anden 
bridgeklub under DBF, er det faktisk kun 50 kr ekstra. Udstyret står der, og det er blot om at 
lave en aftale med JBK om det ekstra samarbejde samt dele driftsudgifter til udstyret.

Tak til vor sponsorer, Nordea og Jyderup Tømmerhandel, der har ydet os gaver samt Danske 
Bank, som yder os spillekort. Vi håber på, at få skiftet vore kort igen til efteråret, hvor vi jo 
skal bruge 84 sæt spillekort. Tak til Arne, Per, Ina og Lars-Ove, som sørger for alt det 
praktiske virker i klubben.

Generalforsamlingen 15.april 2010. punktet formandens beretning

admin
Fremhæv





Torsdags Bridge
Referat af ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge
torsdag den 15. april 2010 kl. 12.30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Bodil Garding blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet.
2. Bestyrelsens/formandens beretning: Jens nævnte bl.a.
* At klubben i det forløbne år har haft en medlemsfremgang på 20% til nu 48 medlemmer, 
hvilket er maksimumstørrelse med de nuværende lokaleforhold.
* At klubben nu har egne meldekasser og køber nye meldekort til næste sæson, medens 
borde fortsat deles med Jyderup Bridgeklub.
* At klubbens medlemmer selv bør skaffe substitutter, og kun i nødstilfælde kontakte Lars Ove 
for hjælp hertil.
* At de er ca. 300 ugentlige besøg på klubbens hjemmeside.
* At han har fået 37 mailadresser fra klubbens medlemmer.
* At næste sæson starter 2. september, og at han går ud fra, at alle fortsætter.
* At Danmarks Bridgeforbund til sommer forventes at vedtage en ændring af 
kontingentreglerne, således at der fremover betales et grundgebyr på 220 kr. årligt + 50 kr. 
for hver klub man spiller i mod i dag fuldt gebyr for hver klub. Dette kunne gøre det 
interessant at overveje medlemskab primært af hensyn til benyttelse af bridgemate. 11 af 
klubbens medlemmer er i dag ikke medlemmer af bridgeforbundet. Spørgsmålet tages op i 
næste sæson.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab: Lars Ove gennemgik det uddelte regnskab, 
der blev godkendt.
4. Næste års budget: Lars Ove gennemgik det uddelte budget, der blev godkendt.
5. Medlemskontingent, der fastsættes for det kommende år: Kontingentet blev fastsat til 100 
kr. pr. halvår + udgift til kaffe.
6. Indkomne forslag: Der var ikke modtaget forslag.
7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer: Lars Ove blev genvalgt som kasserer. Og 
Arne og Per som medlemmer af bestyrelsen.
8. Valg af bestyrelsessuppleant. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant: Erik Madsen blev 
genvalgt som bestyrelsessuppleant, Kurt Løkke Sørensen og Else Petersen som revisorer, og 
Jytte Hangaard som revisorsuppleant.
9. Eventuelt: Ingen bemærkninger.

Generalforsamlingen afsluttet.

Godkendt af dirigent, Bodil Garding, 16.04.2010


