
Torsdags Bridge
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge
torsdag den 19. april 2012 kl. 12.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

4. Godkendelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand (ulige år)

8. Valg af kasserer (lige år)

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år)

10. Valg af suppleanter

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

12. Evt. valg til distriktets generalforsamling

13. Eventuelt

Bestyrelsen

admin
Gul seddel
Sonja Rasmussen blev valgt til dirigent.Referat kan læses på side 6.



Torsdags Bridge
Formands beretning 19.april 2012:

Vi startede med introduktionsturnering, så alle medlemmer kunne føle sig 
trygge med bridgemate. Det viste sig ikke at være så svært endda. men 
der var grund til at sætte bridgemates op til faste bordnumre. Indtastning 
af fødselsdag i bridgemate fungerer stort set også ganske fint. Smart at 
kunne se spiller navne på hver runde. Der har faktisk ikke været nogle 
problemer, bortset fra en enkelt gang uden internet forbindelse, hvor 
reservesystemet "kursusklub" kom i anvendelse. Nu vi er ved udstyr, har 
vi i bestyrelsen truffet det valg at indkøbe egen pc til klubben, så 
formanden ikke længere behøver at tage sin private med. Vi kunne få et 
godt tilbud på en Pachard Bell til kr. 3.000, hvilket vi ikke kunne sige nej 
til. Den kommer i brug ved den nye sæsonstart.
Bridgebordene, som vi pt. deler med Jyderup BK, er efterhånden meget 
slidte og udtjente, så vi skal senere behandle forslag om indkøb af nye 
borde. Vi har stadig kort fra Danske Bank og vi forventer at udskifte nogle 
af kortene til den nye sæson. Meldekort skal der også kigges på, idet 
nogle af pas kortene trænger til udskiftning. Et hjertesuk. Melde- og 
spillekort kan holde længere, hvis man ikke ligefrem bøjer kortene ned i 
bordet. 

Vi har haft 13 gange i efteråret og her i foråret. Det fungerer fint med at 
lukke rækkerne de sidste 5 gange. En smule uretfærdigt er det, at der kan 
tages points med op og ned i rækkerne, men det er jo et valg, der er 
truffet her i bridgeklubben. Med hensyn til ventilation har vi haft nogle 
problemer, men udmærket at vi fik lov at slukke helt for anlægget, hvis 
det blev for meget. Vi havde en lidt sjov oplevelse, da der gik en pige 
udenfor vort lokale i februar og råbte; "jeg hader kortspil". Vi håber dog, 
at hun vil begynde at spille bridge og finde glæde ved kortspillet. Her 
sidste gang svigtede koncentrationen, da en mobiltelefon gav lyd fra sig 
og samtidig hanen med "kykkeli ky". Jeg vil opfordre, at alle husker at 
tænde for mobiltelefon når de går eller sætter den på lydløs under 
turneringen.

Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder i sæsonen. En bagatel i vedtægterne 
rettede vi, da spilledage blev ændret fra "aftener" til "eftermiddage". 
DBf medlemskab kører ganske pænt. Håber at medlemmerne har haft 
glæde af at læse i bridgebladene.  Vi har fået megen god hjælp af 
sekretariatet med etablering af bridgecentral og bridgeforlaget med 
oprettelse af sponsor-faktura til hver enkelt, så momsregnskabet blev 
korrekt. Tak til sponsorerne. Der er vi meget taknemmelige over. 
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Torsdags Bridge
Fra distriktet er der kommet mange tilbud om turneringer, både begynder 
og for mere øvede, hvilke har kunnet ses på vor opslagstavle på 
hjemmesiden. Til næste sæson vil jeg gøre mere ud af at fortælle om 
turneringer og resultater undervejs. Distriktet afholder generalforsamling 
onsdag den 9. maj, hvor vi har 2 pladser/stemmer. Jeg forventer at 
komme, men der er plads til en mere fra klubben. Så giv mig besked. Vi 
skal iøvrigt behandle punktet under 12.

Hjemmesiden har vi fået større kapacitet til 5 GB til samme pris (kr. 11,25 
om måneden) samt anvendelse af ny funktion, Cloud Sky. der bl.a. kan 
anvendes for sikkerhedskopiering af vigtige filer i klubben. 
Besøgsaktiviteten på hjemmesiden er forøget med 100 om måneden i 
forhold til sidste år. Vi når sikkert op på ca. 4.000 om året for 2012. 
Interne medlemsside slettes og adgang til de lukkede informationer sker 
fremover via medlems blog. Log ind med din mail og password: 
torsdag1330. Password kan du senere rette til dit eget ved funktionen 
"rediger profil". 

Medlemssituationen er stabil med 48 (47) medlemmer. Der var et par, der 
forlod os til nytår, men heldigvis kom der et nyt par til. For næste sæson 
er der fornyet interesse for 6 nye medlemmer, så vi forventer at sætte 13 
borde op i næste sæson. Vores øverste kapacitet er nok 14 borde, men 
det kræver sikkert, at vi bærer nogle af de store borde ud i forriéen. I 
løbet af sæsonen har vi fået god hjælp af 25 substitutter, der har hjulpet 
os i alt 127 gange. De mest flittige skal jeg nævne her: Maja Holst, Jørgen 
Hangaard, Birthe Sørensen og Carl Erik Kristensen, der alle har deltaget 
mere end 10 gange. Vi har ikke så meget at tilbyde, men her kunne 
indførsel af MP i klubben måske hjælpe lidt som flidspræmie også for 
substitutterne. 

Proceduren for tilmelding til næste sæson. Vi forventer at alle deltager 
igen som udgangspunkt. Der vil komme en mail til medlemmerne primo 
august med opfordring til at tilmelde sig. Dem, der ikke har mails vil blive 
kontaktet af Ina. Som noget nyt ønskes kontingent betalingen via 
netbank. Der kan i begrænset omfang stadig betales kontant til 
kassereren.

Pressedækningen af vore turneringer fungerer ganske fint, idet der tit 
kommer et ugentlig indlæg om resultater. Samtidig har vi adgang til 
nordvestnyt.dk under foreninger, hvor vi kan formidle resultater og 
nyheder fra klubben.

Tak til bestyrelsen og medlemmer, der gør et stort arbejde for klubben.
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Regnskab 2011
Torsdagsbridge

I N D T Æ G T E R   2011 2010 Budget 2012
INDTÆGTER
Kontingent    10.000     10.400 12.000
Kaffe – salg 11.840 10.800
Kontigent DBF     3.760                 1
Diverse indtægter  Sponsorer 13.200   2.000
Årets underskud                                          26              
Intægter ialt                   38.800            21.907     12.000
              

          
U D G I F T E R
Evt, Bridgebord                                                   3.000
                                                       
Kaffe – køb 11.840       11.480
Diverse materialer  3.428        6.126      4.000
Afslutning April Dec.  1,540   1339   2.000 
Vinpræmier .  2.533  2.962     3.000
DBF      3.721            
Sponsorer 13.200            
                                                         
Bestyrelsemøde                        480            -----       _____
                                    36.742           21.907        12.000
 Overskud                            2.058
                                    
                     A K T I V E R                      
Nordea 15.349 13.291
Kasse      0      0
Aktiver                             15.349
         
                   P A S S I V E R                     

Egenkapital 15349       13.291
PASSIVER 15349             13291

Jyderup den, 
 Kasserer Lars Ove Olsen

Regnskab revideret og godkendt d. 

Regnskabet blev revideret og godkendt den 8.marts 2012, underskrifter beror i klubben



Torsdags Bridge
Forslag pkt. 6:  generalforsamlingen 19.april 2012

Jens Lundberg foreslår, at Torsdags BK spiller om mesterpoints.

Spil om mesterpoint
MP-ordningen er lige så spændende for klubspilleren som for elitespilleren, idet den er 
bygget op, så den tager hensyn til lagdelingen inden for forbundet.
Enhver placering på en turneringsaften i den bedste fjerdedel af feltet giver et vist antal 
point - også selv om din placering ikke er god nok til en præmie. 
Du kan oparbejde en pointstatus alene ved turneringer i klubben. Men de her opnåede 
point kan også sammenlægges med point af højere karat.
Lodtrækning om særlige præmier
Mellem samtlige klubbers topscorere trækkes i hver sæson lod om tre flotte præmier og 
en række bridgebøger. 
MP-registreringen
Registrering foregår elektronisk og indberettes automatisk via bridgecentralen.
MP-ordningen bidrager økonomisk til forbundets aktiviteter og er blevet en væsentlig del 
af virksomheden i de klubber, der har indført ordningen. Langt de fleste klubber spiller 
om mesterpoint, men vi håber, at endnu flere vil være med. Vi har i klubfortegnelsen sat 
en stjerne foran klubnavnet, hvis klubben er tilsluttet MP-ordningen.
Bronzepoint
Bruges primært i klubturneringer.
Koster 4 kr. pr. registrering  eller omregnet pr. spiller til 1 kr. pr. turneringseftermiddag
Klubsølv
På en af klubbens ordinære spilledage kan der i hver sæson spilles om sølvpoints efter 
særlige regler.
Hvorfor i Torsdags Bridge?
I torsdags bridge har 42 medlemmer ud af 48 (87½ %) faktisk fået registreret 
mesterpoints, så dette er jo ingen stor nyhed for de fleste. Når der deltages i åbne 
turneringer, vil startplaceringen ske efter MP stilling. Hvis vi fortsat kører uden MP, vil 
vores styrke i en del tilfælde ikke afspejle den korrekte placering, hvilket er uretfærdigt 
både overfor dig selv og andre deltagere. Prisen (ca. 1 kr. pr. gang) kan vel ikke 
afskrække nogen og vælter ikke budgettet på nogen måde. 
Mener også at MP indførsel kan tiltrække nye spillere til vor bridgeklub, samt at der kan 
ske en rimelig og fair honorering af vore flittige substitutter, der kan modtage bronzepts. 
Ganske vist er vi for tiden medlems mæssig fuldtalligt, men det er jo ikke sikkert, det 
holder i længden? Vi er med i et moderne fællesskab, hvor vi sammen er med til at 
styrke vor dejlige hobby. Jeg mener, vi ikke bør være afvigere fra de øvrige klubber i 
distriktet Vestsjælland. Ranglisten og spillet om mesterpoints er med til at gøre det både 
sjovt og spændende i klubben. 

Venlig hilsen Jens Lundberg



Torsdags Bridge 

Referat af generalforsamlingen er skrevet af Per Thoft, med kopi til  dirigent Sonja Rasmussen  

 
Referat  af ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge 

torsdag den 19. april 2012 kl. 12.00 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent: Sonja Rasmussen blev valgt som 
dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Formandens beretning 
findes på foreningens hjemmeside. Enstemmig godkendt. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab: Regnskabet blev godkendt. 
4. Godkendelse af budget: Budgettet blev godkendt. 
5. Fastsættelse af kontingent: Et årligt kontingent med 2*125 kr. til 

klubben + til Bridgeforbundet årligt henholdsvis 294 kr. for 
primærmedlemmer og 64 kr. for primærmedlemmer i andre klubber 
+ kaffe 260 kr., eller i alt pr. år hhv. 804 kr. og 574 kr. afrundes 

6. Indkomne forslag: 
a. Formanden havde fremsat et begrundet forslag om at 

Torsdags BK spiler om mesterpoint. Kun et mindre antal 
medlemmer støttede forslaget, medens flertallet ikke fandt det 
relevant på indeværende tidspunkt. Det måtte være op til 
bestyrelsen, om den ville tage det op på et senere tidspunkt. 

b. Forslag om anskaffelse af 13 nye bridgeborde, da de 
nuværende er meget slidte. De nuværende ejes og anvendes 
sammen med Jyderup Bridgeklub. Forslaget blev godkendt. 
Flere medlemmer ville gerne købe de af de nuværende borde, 
der tilhører Torsdags BK. 

7. Valg af formand (ulige år): Ikke aktuelt. 
8. Valg af kasserer (lige år): Lars Ove Olsen blev genvalgt 
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år): Arne Larsen og 

Per Lund Thoft blev genvalgt. 
10. Valg af suppleanter: Erik Madsen blev genvalgt og Anne Jacobsen 

nyvalgt 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant: Kurt Løkke Sørensen, Else 

Petersen og Jytte Hangaard blev genvalgt. 
12. Evt. valg til distriktets generalforsamling: Formanden vil deltage 
13. Eventuelt: Dorte Knudsen takkede bestyrelsen for dens store arbejde 

for klubben 
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