
Torsdags Bridge 
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge 

torsdag den 10. april 2014 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 
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Formands beretning 10.april 2014: 
 
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 hele tiden at skulle sige nej til nye medlemmer.  
 
Vort materiel er helt i orden. Bordene har nu klaret 2 sæsoner og ser stadig nye ud, 
det skulle de gerne blive ved med. Jeg opfordrer derfor at behandle dem varsomt 
og skånsomt. Melde- og spillekort kan holde længere, hvis man ikke ligefrem bøjer 
kortene ned i bordet. Bridge pc fungerer. Men vi har haft problemer med 
internetopkoblingen de sidste par måneder. Det ser ud til at vi har fået en løsning 
på teknikken her på det sidste. Vi har kunnet køre nød program uden internet nogle 
gange. Vi kan udføre gennemførsel af bridgemate, men resultaterne kommer først, 
når jeg er hjemme og opdatere. Det allersidste nye er dog, at resultaterne godt kan 
fås med det samme, men uden par navne. Det første år med bronzepoints har 
fungeret fint. Der er uddelt 4.600 bronzepoints, hvor alle 48 medlemmer er 
godskrevet en andel. Jeg har optalt at 17 substitutter har modtaget 516 
bronzepoints, hvilket svarer til godt 11% af uddelingerne.   
 
Vi har haft 13 gange i efteråret og her i foråret. Det fungerer med at lukke 
rækkerne de sidste 5 gange. Dog har bestyrelsen og flere medlemmer udtrykt, at 
det virker underligt og noget uretfærdigt, at der kan tages points med op- og 
nedrykninger. Der barsles derfor med idéen om, at vi spiller 3 sessioner i efteråret 
og 3 i foråret. To gange fire runder, som kvalifikation, hvor 2 par rykker op og ned i 
rækkerne, hvor vi nulstiller points ved hver sessions start. Den sidste session i 
efteråret og foråret, begge med 5 runder vil danne basis for præmieudlodningen.  
 
Spillestedet fungerer tilfredsstillende med forplejningen af kaffe og småkager. Vi 
håber at den favorable lave pris vil fortsætte i næste sæson. 
Selv om vi befinder os godt, er det rettidig omhu at kigge efter alternative 
spillelokaler, hvor der har været kig på byråds salen og et lokale ved fængslet. 
Fælles for dem begge er, at vi skal betale husleje og selv gøre rent. Ganske vist kan 
vi selv tage kaffe og kage med, men det synes som om vi kun bør tage aktion, hvis 
vi bliver så mange medlemmer at vi ikke kan være her eller hallen ikke formår at 
huse os længere. Da vor klub er en folkeoplysende forening har vi nogle gode regler 
om at kommunen har pligt til at finde egnede lokaler til os, samt at de skal være 
handicapvenlige. 
 
Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder i sæsonen. Ved sæsonstart med bl.a. opfordring 
fra bestyrelsen om at medlemmerne betalte hele årskontingentet  for 
bridgesæsonen. Det blev derfor nemmere for kassereren og regnskabet.  I sidste 
uge drøftede bestyrelsen oplægget til generalforsamlingen. 
 
Fra distriktet er der kommet mange tilbud om turneringer, både begynder og for 
mere øvede, hvilke har kunnet ses på vor opslagstavle på hjemmesiden. Der har 
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været fem medlemmer på bridgekursus i Slagelse i september med Jacob Rønn. 
Håber der kommer mere af samme skuffe. 
 
Hjemmesiden fortsætter til lidt forhøjet pris med ekstra 10 GB (kr. 14,00  om 
måneden). Alle vore vigtige filer bliver automatisk sikkerhedskopieret med vort 
webhotels   funktion, Cloud Sky. Klubben også facebook side. Det er vigtigt 
fremover, at klubben også kan søges via det sociale medie facebook. Der er 2 
"likes" pt.  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 stabiliseret og lå i 2013 på 3.608 unikke 
besøg.  
 
Medlemssituationen er som tidligere nævnt stabil med 48 medlemmer. Vi har i 
sæsonen fået tilført 4 nye medlemmer. Klubben har pt. en venteliste med 2 mulige 
medlemmer. I løbet af sæsonen har vi fået god hjælp af 35 substitutter, der har 
hjulpet os i alt 128 gange. De mest flittige skal nævnes her: Kirsten Nielsen, Maja 
Holst og Flemming Larsen, der alle har deltaget mere end 13 gange. Det er dog en 
stærkt foruroligende udvikling i antallet af anvendte substitutter. Lars-Ove har 
anvendt megen tid og energi at skaffe substitutter og det må slutte. Derfor bliver 
det nu lagt op til medlemmerne selv at skaffe substitut med adgang til 
substitutlisten, der findes på hjemmesiden. På det seneste bestyrelsesmøde 
drøftede vi bl.a. om der skulle erlægges en bod på 20 kr. for hver gang Lars-Ove 
eller bestyrelsen skulle finde substitut. Der var sådan set flertal (3) for forslaget, 
men som et kompromis blev forslaget, at formanden i første omgang kom med en 
kraftig henstilling til medlemmerne om selv at møde frem eller selv om nødvendigt 
skaffe en afløser. Håber at budskabet er forstået. Det vil stadig være fint at skrive 
en mail eller sms til undertegnede om, hvem der deltager, så startlisten kan blive 
korrekt. Der kan selvfølgelig også skrives en note på spillestedet, hvem der skal 
være substitut næste gang. Hvis der ikke kan skaffes substitut, må vi leve med 
oversidder par med scoren 40-60%, som der står i vore regler. 
 
Proceduren for tilmelding til næste sæson. Vi forventer at alle deltager igen som 
udgangspunkt, men det ville være fint at få besked så hurtig som muligt, også af 
hensyn til vor venteliste. 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.  
 
Tak til bestyrelsen og medlemmer, der gør et stort arbejde for klubben med bl.a. 
opstilling og nedtagning af borde,  plancher, meldekort og kortmapper samt 
bridgemate. Tak til vor turnerings-leder Arne Larsen, der med stor dygtighed har 
ledet turneringerne. Tilkald ham hellere end gang for meget end for lidt. Vil også 
generelt rose medlemmerne for den store opbakning til juleafslutning og 
generalforsamlingen. Det hele går faktisk op i en højere enhed og alle er glade og 
tilfredse. Torsdags bridgeklub er både en seriøs og samtidig en hyggeklub, hvor det 
skal være rart at komme for alle. Håber vi alle ses til næste sæson med start 
torsdag den 4.september. 
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Torsdags Bridge 

 

Referat fra generalsamling den 10. april 2014 kl. 12.00 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Ina Bro Jørgensen der modtog valg 

2. Formandens beretning 

Kan læses på hjemmesiden 

Kirsten Klæbel synes den nye turneringsform, formanden skitserede lyder 

rigtig godt 

3. Godkendelse af regnskab 

Regnskabet gennemgået og godkendt 

4. Godkendelse af budget for næste år 

Budget godkendt  

5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingent årligt kr. 250, - + bidrag til Dansk bridgeforbund.                            

Pris for kaffe med småkage – uændret kr. 10,- 

6. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag  

7. Valg af formand 

Formand på valg i ulige år  

8. Valg af kasserer 

På valg Kasserer Lars Ove Olsen – der modtog genvalg under applaus  

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

På valg Arne Larsen og Per Toft – der begge modtog genvalg uden 

modkandidater 

10.  Valg af suppleanter 

På valg Anne Jacobsen og Kirsten Klæbel – der begge modtog genvalg 

11.  Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg Else Petersen og Kurt Lykke Sørensen – der begge modtog genvalg 

12.  Evt. valg til distriktets generalforsamling 

Formand Jens Lundberg deltager 

 

 




