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Generalforsamling den 20. april 2017 kl. 12.00 

Afholdt i Jyderuphallen 

Dagsorden: 

Velkomst 

Per Lund Thoft bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent og referent: til dirigent blev valgt Birgitte Sørensen, til 

referent Jytte Hangaard. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Per Lund Thoft fremlagde 

beretningen, der blev godkendt (vedlagt). 

 

3. Godkendelse af revideret regnskab. Kassereren gennemgik regnskabet, der 

blev godkendt. 

 

4. Ændring af regnskabsåret. Bestyrelsen havde gerne set, at regnskabet følger 

spilleperioden, idet det gør det mere overskueligt, men på grund af fristerne 

for udarbejdelse af regnskabet, godkendelse af revisorerne og fremlæggelse 

for generalforsamlingen er dette vanskeligt, hvorfor regnskabsåret fortsætter 

med at følge kalenderåret. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. Kontingent uforandret 275 kr. årligt blev 

godkendt. 

 

6. Indkomne forslag. Forslag til vedtægtsændring v. Arne Larsen.        

Vedtægternes § 7 vedrørende afstemning ændres, så der i sidste afsnit 

kommer til at stå følgende. ”der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan 

ikke stemme ved flere end en enkelt fuldmagt” Med denne ændring vil hele 

formuleringen/ordlyden blive identisk med § 7 i DBF`s standard vedtægter der 

blev brugt som skabelon i 2011, og der vil således være fuld klarhed over hvad 

der er gældende.                                                                                                

Forslaget blev drøftet og der blev afholdt skriftlig afstemning om forslaget 

kunne imødekommes. Stemmesedler blev uddelt og ved optælling var der: 37 

afgivne stemmer: 18 ja for forslaget – 14 nej for forslaget – 5 blanke. 
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Forslaget kunne således ikke nyde fremme, idet der ifølge vedtægterne skal 

være mindst to tredjedele af de afgive stemmer for forslaget. 

 

7. Valg af formand. Per Lund Thoft på valg. Genvalgt. 

 

8. Valg af kasserer. (lige år) Jørgen Hangaard hidtil konstitueret. Jørgen 

Hangaard blev valgt. 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. (lige/ulige år) Jytte Hangaard og 

Kirsten Klæbel på valg. Genvalgt. 

                                                                                                               

10.  Valg af suppleanter. Anne Jacobsen på valg. Genvalgt. Ny suppleant, Kurt 

Lykke Sørensen blev valgt. 

 

11.  Valg af revisor og revisorsuppleant. Til revisor blev genvalgt Else Pedersen, til 

suppleant Erik Madsen. 

 

12.  Evt. valg til distriktets generalforsamling. Op til bestyrelsen at deltage. 

 

13.  Eventuelt. Torsdags bridgeklubs alder blev diskuteres! Der foreligger ikke 

protokol fra klubbens start, men de ældste i klubben mener, den startede i 

1977 eller 1978. Klubben kan således fejre 40 års jubilæum i år eller næste år. 

 

Referat: Jytte Hangaard, sekretær. 

 25. april 2017 

 

 Per Lund Thoft  Birgitte Sørensen 

 Formand   Dirigent 
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Bestyrelsens beretning for 2016/17. 

Siden afholdelsen af sidste generalforsamling d. 21. april 2016 har vi som bekendt 

afholdt en ekstraordinær generalforsamling d. 19. maj 2016 med det ene punkt på 

dagsordenen om forslag til udmeldelse af Danmarks Bridgeforbund samt heraf føl-

gende ændringer af klubbens vedtægter. Som bekendt var der flertal for forslaget, 

men ikke det efter vedtægterne fornødne flertal. Klubben forblev derfor i Bridgefor-

bundet. 

Vi mistede jo desværre d. 16. juli sidste år vores mangeårige medlem Lars Ove Ol-

sen. Da Lars Ove var medlem af klubbens bestyrelse accepterede den af generalfor-

samlingen valgte suppleant Kirsten Klæbel at indtræde i bestyrelsen. Da Lars Ove 

også var valgt som kasserer besluttede bestyrelsen at konstituere Jørgen Hangaard 

som kasserer. Samtidig accepterede Kirsten Klæbel at varetage opgaven som substi-

tutansvarlig. 

Vi har som bekendt spillet 13 turneringer i efteråret og 13 turneringer her i foråret. 

Som noget nyt for at give flere af klubbens medlemmer mulighed for at møde hin-

anden har vi ændret turneringen således, at der var løbende op- og nedrykning de 

første 8 spillerunder i hver sæson og så lukkede rækker de sidste 5 runder. Vi synes, 

at det har fungeret godt, men hører naturligvis gerne om der er bemærkninger her-

til. 

På den sidste generalforsamling besluttede vi at ugens højdespringerpar skulle ho-

noreres med 2 flasker rødvin. Det var også besluttet at det kun skulle gælde, når 

begge spillere var medlem af klubben. Vi kørte med ordningen de første 8 spilleda-

ge, men måtte konstatere at det gav gnidninger når der var substitutter med, både 

overfor substitutterne, som følte sig forbigået, når de ikke fik noget, og tilmed kom 

og hjalp os, men også for de medlemmer, som heller ikke fik noget, fordi de havde 

en substitut med. Vi besluttede derfor at stoppe ordningen, og i stedet bruge de 

ekstra flasker til yderligere præmier ved juleafslutningen. Vi vil derfor foreslå, at vi 

helt stopper ordningen. Vi forhøjede ved den sidste generalforsamling kontingentet 

for sæsonen med 25 kr. til dækning af disse ekstra præmier. Det var derfor naturligt 

at nedsætte kontingentet igen med dette beløb. Det er der desværre ikke mulighed 

for, idet vi i gennemsnit har en årsudgift til mesterpoint på 38 kr. pr. medlem, hvil-
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ket der ikke tidligere er taget hensyn til ved fastsættelsen af kontingentet. Vi vil der-

for foreslå et uændret kontingent på 275 kr. for den kommende sæson. 

Vi har haft rigtig mange suppleanter i sæsonens løb, ca. 120, og vi takker meget for 

deres hjælp og indsats. 

Vi har jo hidtil måtte begrænse klubbens deltagerantal til 3 firbordsrækker eller til 

48 medlemmer. Vi prøvede en kortperiode med 2 fir-bords og 1 fem-bordsrække, 

men det gav både snæver plads og meget uro med række-skifte. Som bekendt var vi 

stillet et betydelig bedre lokale til rådighed her til efteråret, men kommunens øko-

nomiske situation har tilsyneladende gjort det umuligt at bruge penge på dette pro-

jekt. Der er dog stadig lidt tvivl om tilbygningen endeligt er opgivet, men hvis vi skul-

le få mulighed for et større lokale, så foreslår bestyrelsen, at vi giver mulighed for at 

udvide antallet af deltagere med op til 3 borde svarende til 12 nye medlemmer. Men 

såfremt nogen af jer ønsker en ny makker til næste sæson er der naturligvis ikke 

problemer hermed, såfremt den pågældende nye makker allerede er medlem af 

klubben, men ønskes en makker udefra er det en forudsætning, at der er ledige 

pladser hertil. 

Til sidst vil jeg takke alle medlemmer for et hyggeligt samvær i den forløbne sæson 

og en særlig tak til bestyrelsen for godt samarbejde og indsats, og tak til de der yder 

en indsats ved opstilling og nedtagning af materiellet. 



(̂ (Mdaas (̂ Udm
Regnskab 2016

INDTÆGTER 2016 2015 BUDGET 2017

Kontingent 13.631 12.000 14.000
Kaffe-salg 12.480 12.480 12.500
Kontingent DBF 11.324 9.744 11.368
Opkrævet smørrebrød 4.305 0 5.000
Diverse retur 4.455
Bank overførelse 2.290

Indtægter i alt 48.490 34224 42.868

UDGIFTER

Køb af kaffe 12.480 12.480 12.480
Diverse Materialer 2.173 2.607 2.500
Køb af smørrebrød 6.742 6.800 5.000
Afslutning April December 00 1.895 2000
Vinpræmier 3.708 3.048 3.500
DBF kontingent 11.324 9.744 12.000
DBF Mester point 1.831 1.768 2.000
Adm. Internt mm 213 500
Andet 4.500 140 300

Udgifter i alt 46.526 31.895 40.280

Overskud 1.964 2.329 2.588

AKTIVER

Nordea 22.777,59 23.581
Kasse 2.768,00 0
Restancer 0 0
Aktiver i alt 25.545,59 23.581

PASSIVER

Egenkapital 
Overskud 
Passiver i alt

Jyderup den % S 'S ' 2.0 rl 
Kasserer Jørgen Hangaard

Regnskab revideret og godkendt den

23,581,09
1.964,50

25.545,59

Bestyrelsen

Regnskabet er godkendt af revisorerne den. Zlo./4


