
Torsdags Bridge 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Torsdags Bridge 

torsdag d. 19. maj 2016 kl. 14.00 i Jyderup Hallen. 

1. Valg af dirigent og referent 

Til dirigent blev valgt Ina Bro Jørgensen 

Til referent, Jytte Hangard 

Stemmetæller, Arne Larsen og Erik Madsen 

2. Drøftelse og beslutning af vedlagte forslag om udmeldelse af Danmarks 

Bridgeforbund samt heraf følgende ændringer af klubbens vedtægter. 

Indledningsvist anførte Per Lund Thoft 

At spørgsmålet om fortsat medlemskab af Danmarks Bridgeforbund var rejst, fordi 

bestyrelsens klare indtryk var, at et flertal af klubbens medlemmer ikke kunne se no-

gen ide i forsat at skulle være medlemmer af Bridgeforbundet.  

At der var skabt tvivl om der kunne stemmes ved fuldmagt eller ej, idet der i det op-

læg til nye vedtægter, som var forelagt generalforsamlingen d. 14. april 2011 står, at 

”Der kan stemmes ved fuldmagt”, medens der i det sammenskrevne vedtægtseksem-

plar, der er lagt på hjemmesiden, står ”Der kan ikke stemmes ved fuldmagt”. Efter en  

nøje undersøgelse af sagen, herunder af Jens Lundbergs originaleksemplar af vedtæg-

terne mv. og af referatet fra nævnte generalforsamling var han overbevist om, at den 

korrekte ordlyd af vores vedtægter er, at ”Der kan stemmes ved fuldmagt”, og at ordet 

”ikke” er kommet ind ved en fejltagelse ved Jens redigering og sammenskrivning af 

vedtægterne fra 5 til 2 sider. Det vedtægtseksemplar, der ligger på nettet, vil derfor bli-

ve rettet i overensstemmelse hermed. Dette blev taget til efterretning. Thoft beklagede 

naturligvis overfor de medlemmer, der gerne ville have stemt her i dag ved fuldmagt, 

og som følge af fejlen ikke har fået gjort det. På den anden side, hvis nogen alligevel 

havde fuldmagter med, så var de naturligvis gældende. Sidstnævnte protesterede en-

kelte medlemmer mod, og dirigenten konkluderede, at fuldmagter ikke var gældende 

på dette møde. 

At han håbede på få overstået drøftelsen om fortsat medlemskab af Bridgeforbundet 

i god ro og orden så vi kunne komme videre med en klub, som vi alle var glade for 

at spille i. Han henviste til det af bestyrelsen fremsendte forslag samt de af Jens 

Lundberg fremsendte argumenter for at blive i Bridgeforbundet. Han pointerede, at en 

beslutning om udmeldelse af Bridgeforbundet og accept af de hermed forbundne 

vedtægtsændringer kun kunne ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forsla-

get. 



 

Efter en del diskussion, hvor Ina Bro Jørgensen bl.a. fremhævede de fordele der tid-

ligere havde været, hvor alle kendte hinanden og spillede mod hinanden, fremfor 

det nu mere konkurrenceprægede spil, og hvor Hanne Pahle supplerede med oplys-

ninger om klubbens etablering sidst i 1970’erne og virke i årene derefter blev forsla-

get sat til skriftlig afstemning. 

Der var 29 fremmødte medlemmer.  

Der blev afgivet følgende stemmer: For forslaget 18 stemmer – imod forslaget 10 

stemmer – blank 1 stemme. 

Forslaget kunne således ikke nyde fremme. 

3. Eventuelt 

Jens Lundberg læste sit indlæg fra generalforsamlingen den 21 april – fordi flere 

medlemmer dengang ikke havde kunnet høre, hvad der blev sagt. 

Per Lund Thoft takkede dirigenten og ønskede alle en god sommer. 

 

20. maj 2016 

Sign. Per Lund Thoft  Ina Bro-Jørgensen 

Formand                                                 Dirigent 

 

 

 

 

  



 

Torsdags Bridge 

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Torsdags Bridge 

torsdag d. 19. maj 2016 kl. 14.00 i Jyderup Hallen. 

 

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

 

2. Drøftelse og beslutning af vedlagte forslag om udmeldelse af 

Danmarks Bridgeforbund samt heraf følgende ændringer af 

klubbens vedtægter. 

 

3. Eventuelt 

 

Såfremt medlemmer er forhindret i at deltage i den ekstraordinære 

generalforsamling kan de udfylde og underskrive den vedhæftede 

fuldmagt, og fremsende denne til formanden. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

23. april 2016 



Bestyrelsens forslag til udmeldelse af Danmarks Bridgeforbund for 

Torsdags Bridge samt heraf følgende ændringer af klubbens vedtæger. 

 

På generalforsamlingen d. 21. april 2016 blev spørgsmålet rejst, om der fortsat var 

stemning for, at klubben skal være medlemmer af Danmarks Bridgeforbund. 

Der var flertal for udmelding, men forslaget var ikke på dagsordenen, og kunne 

derfor ikke vedtages på den ordinære generalforsamling. Endvidere kræver en 

vedtagelse af forslaget, at 2/3 af de afgivne stemmer er for udmeldelse, idet en 

udmeldelse kræver en ændring af klubbens vedtægter, hvori der står, at klubben er 

medlem af Danmarks Bridgeforbund. Da der endvidere var 12 medlemmer, der ikke 

var til sted på den ordinære generalforsamling blev det besluttet at afholde en 

ekstraordinær generalforsamling herom. 

Begrundelse. 

Klubbens medlemmer betaler i alt ca. 11.800 kr. årligt til Bridgeforbundet i 

kontingent (308/68) og mesterpoints. 

Før bridgemate kom i handelen var det et stort arbejde bagefter med håndskrevne 

sedler fra de enkelte spil at gøre resultatet op. Med bridgemate kunne vi meget 

hurtigt og enkelt få resultaterne frem. 

Den væsentligste begrundelse for at vi gik med i Bridgeforbundet var da også for at 

få bridgemate til at fungere. Det har nu vist sig, at bridgemate udmærket kan 

fungere uden at klubben behøver at være medlem af Bridgeforbundet. Adskillige 

klubber fungerer sådan, bl.a. Onsdagsbridge i Kalundborg og Knabstrup Bridgeklub. 

Det væsentligste klubbens medlemmer får ud af fortsat at være medlem 

Bridgeforbundet er, at de får bridgebladet og adgangen til at spille i de af 

Bridgeforbundet arrangerede turneringer. 

 

Forslag. 

At klubben udtræder af Danmarks Bridgeforbund pr. 1. juni 2016 og at der foretages 

følgende ændringer i klubbens vedtægter: § 3 udgår, § 6 stk. 5 udgår, § 8 pkt. 12 

udgår, samt at i § 16, stk. 3 udgår ”Danmarks Bridgeforbund”. 


