
Torsdags Bridge 

Dirigent Ina Bro-Jørgensen har godkendt referatet via mailsvar 25.april 2015 

Referat fra generalforsamlingen den 23. april 2015 kl. 12.00 
 
Dagsorden. 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Ina Bro-Jørgensen der modtog valg og konstaterede 
generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

2. Formandens beretning 
Kan læses på hjemmesiden. 
Forslag om at betale for at få materiellet ryddet til side, da det ville give 
mere ro for dem der var sidst færdige med at spille! 
Det koster 10 kr. pr. bord pr gang. 
Arne Larsen foreslog, man skal være stille til uret ringer, før man går i 
gang med oprydning.  
Det blev vedtaget. 

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, - + plus bidrag til Dansk bridge forbund 
Pris for kaffe med småkage – uændret kr. 10,- 

6. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag  

7. Valg af formand 
Formand Jens Lundberg på valg. Genvalg under applaus. 

8. Valg af kasserer 
Kasserer på valg i lige år. 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
På valg Jytte Hangaard – der blev genvalgt uden modkandidater 

10.  Valg af suppleanter 
På valg Anne Jacobsen og Kirsten Klæbel – der begge blev genvalgt. 

11.  Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg Else Petersen og Kurt Lykke Sørensen – der begge blev genvalgt. 

12.  Evt. valg til distriktets generalforsamling 
Formand Jens Lundberg deltager ikke i år grundet ferie. Bestyrelsen vil 
udpege end anden deltager 

13.  Eventuelt. 
Formanden oplyste der blev trukket lod om makker over hele salen, dog 
således at makkere og ægtefæller ikke kunne trække hinanden. 
 

Formand Jens Lundberg takkede for god ro og orden 
Mødet slut kl. 12.40 

 

Ref. Jytte Hangaard 
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Formands beretning 23.april 2015: 
 
Vi startede sæsonen med 13 borde og 52 medlemmer, hvilket er absolut maximum i 
vore lokaler.  
 
Vort materiel bliver gradvist forbedret, idet vi har købt nye flade meldekasser, som 
er nemmere at pakke sammen. De er også med pinde som de gamle, der kan 
sættes på bordene. Vi har samtidig købt spillekort, så vi er rimelig dækket ind til 
næste sæson. Al materiel blev købt ind via bridgebutikken med 50 % rabat i marts 
måned. Vore bridgeborde er stadig flotte, selv om de snart er 3 år gamle. Tak til 
medlemmerne for kærlig omsorg, så vi stadig kan bevare materiellet. Bridge pc 
fungerer og internetopkoblingen er blevet hurtigere. Der har i sæsonen ikke været 
brug for nød programmet til opstart af bridgemates. Nogen gange venter vi dog på 
resultaterne via bridgecentralen. Fem minutter synes jo længe.  
 
Med hensyn til opstilling og nedtagning af bridgeborde, vil vi gerne opfordre flere 
medlemmer at stille sig til rådighed et antal gange på en sæson. Hvis det går lidt på 
skift bliver opgaven ikke så tung og besværlig.  
 
Vi har haft 13 gange i efteråret og 13 gange her i foråret. Det fungerer med at spille 
3 sessioner i efteråret og 3 i foråret. Efter første og anden session op og nedrykning 
med de 2 første og 2 sidste par og med nulstilling af points. Den sidste session i 
efteråret og foråret, begge med 5 runder, der danner basis for præmieudlodningen. 
For at få ens skifte tider, spiller vi 4 spil i hver runde i alle rækker. Det gav lidt 
udfordringer at lægge startlister til rette i 5 bords rækken, så man møder hinanden 
ligeligt i turneringen.  
 
Spillestedet fungerer tilfredsstillende med forplejningen af kaffe og småkager. Vi 
håber at den favorable lave pris vil fortsætte i næste sæson. Alle taler om vejret og 
ingen gør noget ved det, sagde Storm P. Ja, vi har altså lidt problemer med at der 
næsten altid er godt med sol på vore vinduer og dermed stigende varmegrader. 
Ventilationen er ikke nem at indstille, så alle er tilpas. Det er vist bedre at lufte godt 
ud i kaffepausen. Vi kan godt mærke, vi er blevet flere medlemmer, idet der til tider 
snakkes ret højtlydt. Det er dermed svært at koncentrere sig om bridgespillet. Vi 
har medlemmer med høreapparater og her går det faktisk helt galt, idet for megen 
snak virker som støj. Håber at alle vil tænke på at dæmpe talestrømmen lidt. Vent i 
hvert fald med at give din makker kommentarer om meldinger og spilføring til 
pausen. Det er også god bridgeetik.  
 
Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder i sæsonen. Den første midt i august hos Lars-
Ove, hvor vi drøftede sæsonstart og sæson, samt oprettede en appelkomité. Den 
har der heldigvis ikke været brug for i denne sæson. Medio april 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 er 
altså masser af muligheder at spille bridge på andre end torsdag eftermiddage. Jeg 
vil da også gerne her slå et slag for de åbne huse for sommerbridge. Du kan 
ligeledes se indbydelserne på hjemmesidens opslagstavle. 
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Hjemmesiden bruges flittigt, hvor besøgsaktiviteten på hjemmesiden er steget rigtig 
flot med 10 % og lå i 2014 på 3.971 unikke besøg. Det tager jeg som et tegn på 
fuld tilfredshed med websiden og dens faciliteter. 
 
Medlemssituationen er status 51 medlemmer, da Max Hansen desværre er afgået 
ved døden i foråret. Tak til Birgitte Daugaard, der indvilgede i at spille sæsonen 
færdig. Til sæsonstart kom 7 nye medlemmer og 3 udgik. I løbet af sæsonen har vi 
fået god hjælp af 33 substitutter, der har hjulpet os i alt 112 gange. 11 af 
substitutterne er ikke registreret i DBf. I DBf vedtægter er beskrevet, at substitutter 
som udgangspunkt skal være medlem af en klub under DBf. Synes at det alligevel 
kan godkendes hos os. Den gode hjælp kan jo også være en gevinst for os, idet vi 
på sigt kan få disse som nye medlemmer til Torsdags Bridge. Så vi må passe meget 
på, at alle substitutter har det godt i klubben. De mest flittige skal nævnes her: Maja 
Holst (17 gange) og Flemming Larsen (9 gange). Der var lagt op til, at 
medlemmerne selv skulle skaffe substitutter i sæsonen, hvilke de fleste også har 
klaret. Vi ville dog meget gerne have en melding fra medlemmer med deres afbud, 
så tidlig som muligt, så vi dels kunne formidle det på hjemmesiden, så Lars-Ove og 
andre får overblik over, hvem der kunne være ledig på substitutlisten. Her på det 
sidste overdrager et stigende antal medlemmer opgaven om at skaffe substitutter til 
Lars-Ove. Det er bekymrende og ikke rimeligt, når han skal i gang torsdag 
formiddag og samtidig have den frustration, at de kontaktede substitutter allerede 
var booked til dagen uden at vi vidste det. Altså vil formanden her komme med en 
kraftig henstilling til medlemmerne om selv at møde frem eller om nødvendigt 
skaffe en afløser, samt meddele det i god tid til vor bridgeklub! Det vil stadig være 
fint at skrive en mail eller sms til Lars-Ove 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 i den 
nye sæson leve med oversidder par med reguleret score 40-60 %, som der står i 
vore regler.  
 
Proceduren for tilmelding til næste sæson, hvor vi forventer, at alle deltager igen 
som udgangspunkt, men det ville være fint at få besked så hurtig som muligt. Der 
vil komme en erindrings mail til medlemmerne medio juli med opfordring til at 
tilmelde sig via netkupon. 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. Vi har 10 års jubilæum den 8.12.2015, hvor 
klubben i 2005 blev stiftet med vedtægter og generalforsamling. Det må vi have 
markeret til juleafslutningen, torsdag den 10.12.2015. Håber her til slut i 
beretningen, at vi alle ses til næste sæson med start torsdag den 3.september.  



Regnskab 2014

Torsdags Bridge

INDTÆGTER 2014 2013 Budget 2015

Kontingent 13.000,00 15.750,00 13.000,00

restance kontingent -3.750,00

Kaffe – salg 13.520,00 16.230,00 13.500,00

restance kaffe/te -3.750,00

Kontingent DBF 8.956,00 7.428,00 9.000,00

Indtægter i alt 35.476,00 31.908,00 35.500,00

UDGIFTER

Kaffe – køb 19.760,00 12.480,00 13.500,00

kaffe skyldig til hallen 6.240,00

Diverse materialer 635,00 763,00 3.000,00

Afslutn. April-December 1.950,00 2.251,00 2.000,00

Vinpræmier 2.861,00 2.793,00 3.000,00

DBF kontingent 8.956,00 7.428,00 9.000,00

DBF mesterpts 1.836,00 2.000,00

Administration, internet mm 0,00 500,00

Andet 868,00

Udgifter i alt 36.866,00 32.455,00 32.500,00

Overskud -1.390,00 -547,00 3.000,00

AKTIVER

Nordea 21.252,00 15.142,00

Kasse 0,00

restancer 0,00 7.500,00

Aktiver i alt 21.252,00 22.642,00

PASSIVER

Egenkapital 22.642,00 16.949,00

skyldig kaffe til hallen 2014-15 0,00 6.240,00

Overskud -1.390,00 -547,00

Passiver i alt 21.252,00 22.642,00

Jyderup den,     

Kasserer Lars Ove Olsen

Regnskab revideret og godkendt d.

Bestyrelsen:


