
Torsdags Bridge 
Referat fra generalsamling den 21. april 2016 kl. 12.00 

Dagsorden. 

Inden generalforsamlingen åbnedes meddelte Formand Jens Lundberg, der på     

baggrund af nogle udtalelser fra ham, var opstået en sådan situation, at han 

så sig nødsaget til at trække sig fra formandsposten. Jens ønskede ingen 

dialog omkring beslutningen. 

           Velkomst v. næstformand Per Lund Thoft 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Ina Bro Jørgensen der modtog valg og konstaterede 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

2. Formandens beretning 

Næstformand Per Lund Thoft oplæste beretningen, der kan læses på 

hjemmesiden.  -> se side 4 og 5 

Beretningen blev godkendt 

Per Lund Thoft beklagede situationen og takkede Jens for hans meget store 

arbejde for klubben og overrakte 3 fl. Rødvin som tak. 

3. Godkendelse af regnskab 

Regnskabet gennemgået og godkendt.  -> se side 6 

4. Godkendelse af budget for næste år 

Budget godkendt   -> se side 6 

5. Fastsættelse af kontingent 

Der var tilslutning til at honorere ”ugens højdespringerpar” med 2 fl. Rødvin. 

Dette vil medføre en kontingentforhøjelse med 25 kr. årligt.  -> se side 7 

Kontingent årligt kr. 275, -  plus bidrag til Dansk bridge forbund.                                                                                    

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

6. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag  

Bestyrelsen rejste dog spørgsmålet om medlemmerne fortsat ønskede 

medlemskab af Danmarks Bridgeforbund. Efter diskussion for og imod blev 

der ved håndsoprækning flertal for udmeldelse. 



Torsdags Bridge 
Det blev aftalt, at der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i maj, 

hvor forslaget officielt fremsættes, ligesom det kræver 2/3 flertal for at ændre 

vedtægter. Er man forhindret i at deltage kan der stemmes ved fuldmagt. 

7. Valg af formand 

Næstformand Per Lund Thoft blev valgt som formand. 

8. Valg af kasserer 

Kasserer Lars Ove Olsen blev genvalgt. 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

På valg Per Lund Thoft og Arne Larsen. 

Arne Larsen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Berit Gläser og Jørgen 

Hangaard valgt. 

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 

Drøftes i bestyrelsen 

13.  Eventuelt. 

Formand Per Lund Thoft takkede for god ro og orden. 

Mødet slut kl. 12.45 

 

 

 

Ref. Jytte Hangaard     
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Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge 

torsdag den 21. april 2016 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). Jens Lundberg ikke på valg. 
 
8. Valg af kasserer (lige år). Lars-Ove Olsen på valg. 
 
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år). Arne Larsen og 

Per Thoft på valg. Jytte Hangaard ikke på valg. 
 
10. Valg af suppleanter. Anne Jacobsen og Kirsten Klæbel på valg. 
 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Else Petersen og Kurt Lykke 

Sørensen på valg. 
 
12. Evt. valg til distriktets generalforsamling 
 
13. Eventuelt 
 
 
 
Bestyrelsen 
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Formands beretning 21.april 2016: 
 
Vi startede og sluttede sæsonen 2015-16 med 12 borde og 48 medlemmer, hvilket 
passer os godt i vore lokaler. Der er plads til at komme rundt og vi har samtidige 
rundeskift.  
 
Med de nye flade grønne meldekasser havde vi da visse udfordringer. Men en god 
idé med et lille søm, der kunne sættes ind og låse meldekassen gik der knapt så 
mange på gulvet. Bridgeborde ser stadig pæne ud og spillekortene kan vist godt 
bruges endnu en sæson. Tak til medlemmerne for kærlig omsorg, så vi stadig kan 
bevare materiellet. Bridge pc og bridgemate fungerer. Vi havde dog visse 
vanskeligheder i starten af sæsonen med internetopkoblingen, men det hjalp, da vi 
flyttede pc i den anden ende af lokalet nærmere på wifi senderen. Årsagen til 
ventetiden på resultatet er, at der skal foretages mange beregninger i 
bridgecentralen bl.a. af handicapscore, men det er højst fem minutter i gennemsnit.  
 
Med hensyn til opstilling og nedtagning af bridgeborde, takker vi også de frivillige, 
der har stillet sig til rådighed. Når det går lidt på skift bliver opgaven heller ikke så 
tung og besværlig.  
 
Ud over jule- og sæsonafslutningen har vi haft 13 gange i efteråret og 13 gange 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. Bestyrelsen påtænker til næste sæson, at 
der også udloddes vinpræmier til dagens topscore for et fast par for de første 8 
gange af efteråret og foråret, hvor der ellers ikke er præmier. Dog således at 
topscore præmien kun kan vindes 1 gang.  
 
Dette afsnit er genbrug fra sidste beretning, men kan vist godt tåles at blive nævnt 
igen: ”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 3 bestyrelsesmøder i sæsonen. Det første i september, hvor vi 
drøftede sæsonstart og sæson. I februar drøftede vi forslag til ændring af klubbens 
turneringsregler. Vi havde en større drøftelse angående handicapscore / 
substitutter! Er det rimeligt at bruge substitutter med væsentlig bedre handicap end 
den sædvanlige makker uden det bliver justeret? Fandt dog ingen rigtig god løsning, 
men vi vil afvente bridgeforbundets breddeudvalg, der vil komme med nogle tanker 
herom. Klubben har allerede i vore klubregler bemærkningen om: ”Ved valg af 
substitut vælges, så vidt muligt en spiller af samme styrke, som den, der 
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substitueres for.” Vi håber derfor medlemmerne vælger sin substitut med omhu.  
Sidste uge drøftede bestyrelsen oplægget til generalforsamlingen.  
 
Fra distriktet er der som sædvanlig 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. 
 
Hjemmesiden bruges mindre flittigt, hvor besøgsaktiviteten på hjemmesiden 
desværre er faldet med 11 % til i alt 3.531 unikke besøg i 2015. Niveauet ligger 
dog fortsat rimelig godt i forhold til andre bridgeklubber og jeg tager det stadig som 
et tegn på tilfredshed med hjemmesiden. 
 
Medlemssituationen er status 48 medlemmer. Til sæsonstart blev der tilmeldt et nyt 
medlem og 4 udgik. Erik Larsen har vikarieret for Pia Mortensen i forårssæsonen. Til 
næste sæson er der allerede registreret 3 par på venteliste, så det kniber med, at vi 
kan få armene ned. I løbet af sæsonen har vi fået god hjælp af 25 substitutter, der 
har hjulpet os i alt 100 gange. 8 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 (18 gange) og Flemming 
Larsen (11 gange). Der går generelt fint med, at medlemmerne selv skaffer 
substitutter og giver Lars-Ove besked. Herefter kan vi få rettet startlisten, som 
bliver opdateret på hjemmesiden. Til næste sæson, som tidligere omtalt i 
beretningen med anvendelse af stærke substitutter, blive forsøgt en eller anden 
form for korrektion af points, så det kan blive mere retfærdigt for medlemmerne. 
Dog skal vi passe meget på for at finde den bedste løsning for os. 
 
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. En særlig tak til kasserer Lars-Ove, der køber vin og arrangerer jule- 
og sæsonafslutningerne. 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 her til slut i beretningen, at vi alle ses 
til næste sæson med start torsdag den 1.september.  
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REGNSKAB 2015

INDTÆGTER 2015 2014 Budget 2016

Kontingent 12.000 13.000 13.200

Kaffe – salg 12.480 13.520 12.500

Kontingent DBF 9.744 8.956 9.800

Indtægter i alt 34.224 35.476 35.500

UDGIFTER

Kaffe – køb 12.480 19.760 12.500

Diverse materialer 2.607 635 3.000

Afslutn. April-December 1.895 1.950 2.000

Vinpræmier 3.048 2.861 *3.600

DBF kontingent 9.744 8.956 9.800

DBF mesterpts 1.768 1.836 2.000

Administration, internet mm 213 0 250

Andet 140 868

Udgifter i alt 31.895 36.866 33.150

Overskud 2.329 -1.390 2.350

AKTIVER

Nordea 23.581 21.252

Kasse

restancer 0 0

Aktiver i alt 23.581 21.252

PASSIVER

Egenkapital 21.252 22.642

Overskud 2.329 -1.390

Passiver i alt 23.581 21.252

Jyderup den 17-3-2016     

Kasserer Lars Ove Olsen

Regnskab revideret og godkendt den 17-3-2016

Bestyrelsen:

* præmiebeløb budget for 2016 beregnes med halvdelen af 1.000 kr. 

Regnskabet er godkendt af revisorerne den 17.marts 2016
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Forslag i skitseform 7-3-2016 Jens Lundberg 

 

 

Forslag til ”kontingentstigning” på generalforsamlingen Torsdags Bridge 
21.april 2016: 
 
Kontingent ændres fra 250 kr. til stigning med 25 kr. til i alt 275 kr. årligt. 
 
Årsag og forklaring: Forøget præmiebudget med ca. 1.000 kr. (i alt 32 flasker) 
til topscorer for faste par i de første 8 turneringer i efteråret og foråret, hvor 
der ellers ikke udloddes præmier for slutplaceringer. Intet par kan opnå 
topscorepræmie mere end 1 gang i eferårs- og forårssæsonen. Hvis 2 par eller 
flere står lige i samme række, tages hensyn til indbyrdes resultat. Hvis det 
også er lige, foretages lodtrækning. Hvis 2 eller flere par fra forskellige rækker 
står lige i dagens topscorer vil præmien gå til parret i lavest række. 
Præmieudlodningen sker til jule- og forårsafslutningen. 


