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Formands beretning 18.april 2013: 
 

Inden sæsonstarten var der en heftig aktivitet med at få de nyindkøbte 
borde gjort  klar med meldekasse beslag og den nye rullevogn. Tak til 
sponsorer for materialer og til Arne og Lars-Ove for hobby arbejdet. Jeg 
tog hen i Jyderup Hallen den 27.august og tog nogle billeder til klubbens 
nye face book side. Samt jeg besigtigede opbevaringsrum i kælderen. Det 
virker fint med elevator at få vort materiel frem og tilbage. Vi startede 
sæsonen med 12 borde og 48 medlemmer, hvilket vi mener i Torsdags BK 
er det optimale medlemsantal, så der stadig er god plads mellem bordene. 
Ganske vist har vi det ekstra bord, så vi kan klare 52 medlemmer. Det 
bliver jo ganske svært at skulle sige nej til nye medlemmer.  
 
Vort materiel er tip orden. Vi har 100 sæt nye spillekort på lager til den 
kommende sæson. Et hjertesuk. Melde- og spillekort kan holde længere, 
hvis man ikke ligefrem bøjer kortene ned i bordet. Den nye bridge pc 
fungerer, men vi ønsker gerne et stabilt internet for at kunne komme i 
forbindelse med bridgecentralen. Pt. har vi Jyderup Hallens, men vi vil 
gerne være uafhængig. Vi har prøvet mobilt bredbånd, men da Jyderup 
stadig er i udkants Danmark, hvad angår internet, må vi have 
tålmodighed. Jeg har til stadighed en god hjælp af distriktets supporter 
Otto Rump, hvor jeg har lært nogle teknikker, som vi kan anvende uden 
internet. I BC blev der meddelt i mandags at pr. 1.9.2013 vil der blive 
konstrueret et NØDPROGRAM, der kan udregne resultatet af en par 
turnering uden internet. Fint at der arbejdes målrettet og  konstruktivt i 
bridgeforbundet. 
 
Vi har haft 13 gange i efteråret og her i foråret. Det fungerer fint med at 
lukke rækkerne de sidste 5 gange. Under turneringen sker der undertiden 
det at en mobiltelefon giver lyd fra sig. Vi kan måske indføre en passus i 
klubreglerne, at hvis det sker må den skyldige give kage til kaffen. Nej, vi 
har jo hallens småkager, så jeg vil nøjes med at opfordre, at alle husker 
at tænde for mobiltelefon når de går eller i det mindste sætter den på 
lydløs under turneringen. 
 
Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder i sæsonen. I efteråret har vi behandlet 
punktet om salg af vore gamle bridgeborde, som blev solgt til 
medlemmerne samt justering af  klubregler. I foråret oplæg til 
generalforsamlingen samt gennemgang af forslaget om mesterpoints, 
hvilket vi skal behandle senere i generalforsamlingen. 
 
Fra distriktet er der kommet mange tilbud om turneringer, både begynder 
og for mere øvede, hvilke har kunnet ses på vor opslagstavle på 
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hjemmesiden. Der var været udbudt 2 turneringslederkurser i distriktet, 
hvor Arne og jeg har deltaget i september og jeg i februar med rigtig godt 
udbytte. Distriktet afholder generalforsamling onsdag den 8. 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 i øvrigt behandle punktet 
under 12. 
 
Hjemmesiden fortsætter til samme pris (kr. 11,25  om måneden). Alle 
vore vigtige filer bliver automatisk sikkerhedskopieret med vort webhotels   
funktion, Cloud Sky. Som en nyhed har klubben også facebook side. Det 
er vigtigt fremover, at klubben også kan søges via facebook. Jeg vil 
opfordre medlemmerne at logge ind med facebook profil og giv klubben 
en "like". Kommentarer og nye indlæg vil også være meget velkomment. 
Besøgsaktiviteten på hjemmesiden er forøget med 20% i forhold til sidste 
år. For 2012 nåede vi 3.702 unikke besøg. Nogle medlemmer har haft 
problemer med at få adgang til de lukkede informationer bl.a. om 
substitutters telefonnumre. Log ind med din mail og password: 
torsdag1330. Password kan du senere rette til dit eget ved funktionen 
"rediger profil". Hvis det ikke virker kan du sende mig en mail og jeg 
nulstiller dit password. 
 
Medlemssituationen er som tidligere nævnt stabil med 48 medlemmer. Vi 
har i sæsonen fået tilført 6 nye medlemmer. Klubben har en venteliste 
med 3 mulige medlemmer. Jeg er bekendt med et medlems udmeldelse 
for den kommende sæson. I løbet af sæsonen har vi fået god hjælp af 31 
substitutter, der har hjulpet os i alt 114 gange. De mest flittige skal jeg 
nævne her: Anette Otto, Flemming Larsen, Max Hansen og Maja Holst, der 
alle har deltaget mere end 8 gange. Vi har ikke så meget at tilbyde 
substitutter, 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 via internetkupon. Dem, der ikke 
har mails vil blive kontaktet af formanden.  
 
Pressedækningen af vore turneringer fungerer ganske fint, da 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. 



Regnskab 2012

Torsdagsbridge

I N D T Æ G T E R   2012 2011 Budget 2013

Kontingent    12.000 10.000 12.000
Kaffe – salg 12.480 11.840
Kontigent DBF     7.200  3.760
Diverse bridgebord     850   13.200
                                                    
Intægter ialt 32.530 38.800 12.000
Årets Underskud  9.238

41.768

U D G I F T E R

Evt, Bridgebord 12.997

Kaffe – køb 12.540 11.480
Diverse materialer  4.359  3.428  5.000
Afslutning April Dec  1.724  1.540  3.000
Vinpræmier  2.756  2.533  4.000
DBF  7.392  3.721
Bridgemate      0 13.200
Bestyrelsemøde         480       
 Udgifter i alt 41.768 36.742
 Overskud  2.058 12.000

                     A K T I V E R

Nordea  9.449 15.349
Kasse      0      0
Aktiver  9.449 15.349
         

                   P A S S I V E R                     

Egenkapital  9.449 15.349
PASSIVER  9.449 15.349

Jyderup den, 
 Kasserer Lars Ove Olsen

Regnskab revideret og godkendt d.
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*) Mesterpointordningen kritiseres fra tid til anden fordi systemet ikke giver et retvisende billede af 
en spillers reelle styrke. Nogle spillere har mange mesterpoint fordi de er dygtige spillere, andre 
fordi de har spillet i lang tid. DBF har derfor lavet nogle ranglister alene baseret på de seneste tre 
års opnåede mesterpoint. Styrkelister opgøres som vejet gennemsnit over opnåelse af sidste 3 års 
deltagelse med 25% første år, 50% andet år og sidste år 100%. MP er en vigtig indtægtskilde for  
DBf med mulighed for at yde til særlige arrangementer. Indtægterne andrager ca 15% af DBf 
normale kontingenter. 
Læs mere om MP ordningen på bridgeforbundets hjemmeside. 

Forslag pkt. 6:  generalforsamlingen 18.april 2013 

Bestyrelsen foreslår, at Torsdags BK spiller om mesterpoints. 

 
� I bridgeforbundet er 323 klubber med 26.830 medlemmer, hvoraf 99% er med i 

mesterpoints ordningen 
 
� MP ordningen giver bridgeforbundet over 1 mio. i indtægter. MP- ordningen 

bidrager derfor økonomisk væsentlig omfang til forbundets aktiviteter samt 
juniorarbejdet. Alle nedenstående punkter har vi stor glæde og nytte af: 

o bridgecentralen 
o forlaget (klubrabatter) 
o Dansk Bridge medlemsblad + forsendelse 
o sekretariat og support, som vi bruger jævnlig 
o diverse turneringer i distrikt og forbund 

 
� Hver spille eftermiddag får vinderne i hver række nogle bronzepoint, flest 

får nr. 1, de efterfølgende får lidt færre. Antallet af spillere, der får 
bronzepoint er afhængigt af antallet af spillende par og også af 
turneringsformen.   

� Vi får adgang til ranglisten i forbundet med dine resultater i de sidste 3 år *)    
� 46 af klubbens medlemmer har allerede fået registreret MP ved deltagelse som 

substitut eller andre klubber. 
� Vi mener ikke det på nogen måde går ud over hyggeklubben 
� Vi behøver ikke at opkræve mere kontingent, da udgiften til bronzepoints (for en 

hel sæson vurderes til 25 kr. pr. medlem) kan klares over vor almindelige drift. 
� Spil om mesterpoints er både sjovt og spændende 

 
Venlig hilsen bestyrelsen i Torsdags Bridge 

 

 
  



Referat af ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge 
torsdag den 18. april 2013 kl. 12.00 
 
Dagsorden: 

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

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Formanden aflagde beretning. 
Beretningen findes på klubbens hjemmeside. Beretningen blev godkendt. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab: Lars Ove Olsen henviste til det 
udsendte regnskab, der blev godkendt. 

4. Godkendelse af budget: Lars Ove Olsen henviste til det udsendte budget, der 
blev godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent: Lars Ove Olsen foreslog, at årskontingentet fortsat 
fastsattes til 250 kr. + kaffe 2*130 kr. + kontingent til bridgeforbundet. Dette 
godkendtes. 

6. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag om, at Torsdags BK fremover spiller 
om mesterpoint blev efter en afstemning med 26 for, 1 imod og 6, der afholdt 
sig fra at stemme for eller imod, vedtaget.  

7. Valg af formand (ulige år): Jens Lundberg blev genvalgt. 
8. Valg af kasserer (lige år): Ikke aktuelt. 
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år): Ina Bro-Jørgensen 

ønskede ikke genvalg. Jytte Hangaard blev indvalgt. 
10. Valg af suppleanter: Anne Jacobsen blev genvalgt. Erik Madsen ønskede ikke 

genvalg. I stedet blev Kirsten Klæbel valgt. 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant: Kurt Løkke Sørensen og Else Petersen 

blev genvalgt. 
12. Evt. valg til distriktets generalforsamling: Jens Lundberg deltager. Hvis andre 

ønsker at deltage bedes det meddelt ham. 
13. Eventuelt: Arne Jacobsen og dirigenten takkede bestyrelsen for dens arbejde 

for klubben. 
 
23. april 2013. Referat godkendt 
 
Sonja Rasmussen  /   Per Lund Thoft 


