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Ordinær generalforsamling Torsdags bridgeklub. Tors. d. 19. april 2018 kl. 12.30 

Dagsorden: 

Velkomst 

Konstitueret formand Berit Gläser bød velkommen. 

1. Valg af dirigent og referent. 

Bestyrelsen foreslog Bodil Garding der var ikke andre forslag. Til referent Jytte Hangaard 

Valg af 2 stemmetællere: Niels Olsen, Birgitte Sørensen 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Berit Gläser aflagde beretning (vedlagt) 

3. Godkendelse af revideret regnskab. Kasserer Jørgen Hangaard gennemgik regnskabet der blev 

godkendt. 

4. Godkendelse af budget. Kassereren gennemgik budgettet der er et arbejdsredskab, udarbejdet 

efter de nuværende forhold. Budgettet blev godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent. Kontingent uændret kr. 275,-                                                            

Kaffepris (obligatorisk) uændret kr. 10,- pr. gang, der betales samlet til kassereren. 

6. Indkomne forslag. Der var indkommet 4 forslag.                                                                               

Forslag 1                                                                                                                                                               

Bestyrelsens forslag: Ændring af dagsorden i henhold til klubbens love.                                         

Punkt 11 erstattes med valg af 2 revisorer (valg lige/ulige år)                                                           

punkt 12 erstattes med valg af revisorsuppleant punkt bliver til punkt 13                                      

punkt 13 bliver til punkt 14 – ændringerne vedtaget 

Forslag 2. Bestyrelsens forslag: regel ved substitut. 

Ved 2 substitutter kan kun opnås middel de overskydende point fordeles til de andre i rækken, 

hvis der scores mindre end middel, er det resultatet der tæller. Ved 1 substitut ingen ændring. 

Som udgangspunkt skaffer man selv substitutter. Vedtaget. 

Forslag 3 og 4 fra medlemmer. 

Forslag 3. klubben ønskes udmeldt af Dansk Bridgeforbund!                                                       

Forslaget blev drøftet og man gik til skriftlig afstemning! Resultat af den skriftlige afstemning:  
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For udmeldelse af bridgeforbundet: 15 stemmer 

For fortsat medlemskab af bridgeforbundet: 26 stemmer 

Blanke: 2 stemmer 

Torsdags Bridgeklub fortsætter som medlem af Danmarks Bridgeforbund. 

Forslag 4. Op og nedrykning. De ”gamle” regler ønskes tilbage. Efter drøftelse af reglerne ved 

op/ned rykning enedes man om, at bestyrelsen forvalter klubreglerne.  

7. Valg af formand. 

 Berit Gläser konstitueret, derfor på valg. Berit Gläser blev valgt som formand for 2 år. 

8. Valg af Kasserer. Kassereren ikke på valg. 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

På valg Kurt Lykke Sørensen. Genvalgt 

10. Valg af suppleanter. Til bestyrelsen. 

På valg Anne Jacobsen Genvalgt. Ny suppleant Kurt Hansen. Valgt 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisorer: Else Pedersen og Erik Madsen.                    

Suppleant: Jens Lundberg. 

12. Valg til distriktets generalforsamling. Valgt blev Jens Lundberg. 

13. Eventuelt: 

Musikken fra Fitness generer ind imellem! Man går ind og beder dem enten slukke eller skrue ned, 

hvad der er aftalt, de skal respektere. Ellers taler formanden med halinspektøren. 

 

Mødet slut 13.30 

 

Referent: Jytte Hangaard 
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Generalforsamling torsdags bridge 19/04 2018. Beretning 

 

Velkommen:  Vi er 43 tilmeldte,  og har 1 substitut par  med så vi kan få 
spillet til at gå op 

  Som I ved startede vi sæsonen med at jeg blev konstitueret formand 
efter Per Toft, 

 Kurt Lykke Sørensen Blev indkaldt som medlem i bestyrelsen 

Vi har spillet 13 gange i efteråret efterfulgt af juleafslutning, der har 
været frit fald i op og nedrykning med undtagelse af lukning af rækkerne 

de sidste 5 gange i hver sæson. 

(Det har min makker og jeg nydt godt af. Det har nemlig lykkedes os at 

spille mod jer alle sammen, det har været meget hyggeligt synes jeg) 

Vi blev også enige om at fejre vores 40 års jubilæum, hvilket vi så gjorde 

17 marts 2018 

Jeg mener det var et vellykket arrangement, bare synd der er længe til 

næste jubilæum, I forårs sæsonen har vi også spillet 13 gange + jubi 

turneringen, igen nød makker og jeg godt af at spille mod jer alle 
sammen, hvorefter vi faldt til ro i B rækken, hvor vi nok hører til. 

Vi har i løbet af turneringerne brugt 131 substitutter heraf har Lena 
Rasmussen været langtids syg, så der har vi brugt ca. 21 substitutter. Jeg 

har selv brugt 5, der jeg var på ferie i starten. Vi plejer at bruge ca. 100 

substitutter, så det er en lille stigning. Vi havde en afgang på 4 
medlemmer og en tilgang på 4, så vi er stadig 48 medlemmer. 

I starten videresendte jeg spilleinvitationer fra andre klubber og andet 

som jeg troede havde interesse på mail til jer. Det holdt jeg hurtigt op 

med, da jeg pænt og høfligt blev bedt om at lade være med det. I stedet 
har jeg så lejlighedsvis hængt det op ved siden af startlisterne 
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Så er jeg blevet gjort opmærksom på en lille ting i vores vedtægter, en 

misinformering som jeg synes vi skal have rettet det drejer sig om 
paragraf 1.  

Når vi nu har holdt 40 års jubilæum ser det altså mærkeligt ud at 
klubben er stiftet i 2005, for den har eksisteret siden 1978, men havde 

først stiftende generalforsamling i 2005 faktisk før kommune 

sammenlægningen,  så jeg synes det ville være på sin plads hvis vi fik 
tilføjet at den startede i 1978, da det ellers vil se mærkeligt ud for 

eftertiden. 

Jeg vil slutte med at sige tak til den øvrige bestyrelse for hjælp og 

opbakning, da jeg jo kun har prøvet at være formand på hjemmefronten. 

Tak til Kurt Hansen med hjælp til at stille op og tage ned efter hver 

spilledag, og tak til Arne fordi han har haft lyst til at være vores 
turneringsleder, og ikke mindst tak til Jens for at styre bridgemate og pc 

samt være webmaster. 

Og hvis I allerede nu ved I vil spille her igen efter sommerferien, må I 

meget gerne tilmelde jer. 

Til slut vil jeg minde jer om at I vil få bridgebladet digitalt hen over 

sommeren. ( man skal nok downloade den app som lanceres her i maj) 

Og til sæsonstart, hvis vi stadig er medlemmer af bridgeforbundet skal 

bladet afhentes her i klubben, hvis man er primært medlem her, ellers i 

den klub hvor man er primært medlem. 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Torsdags bridge. Torsdag d. 19. 

april kl. 12.30 i Jyderuphallen 

 

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 (skal være formanden i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen) 

7. valg af formand (lige år) på valg Berit Gläser hidtil konstitueret 

Modtager genvalg 

8. valg af kasserer (ulige år) ikke på valg 

9. valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år) 

På valg Kurt Lykke Sørensen (modtager genvalg) 

10.  valg af 2 suppleanter (på valg Anne Jacobsen)   

        valg af suppleant 

11. valg af revisor og revisorsuppleant 

12. evt. valg til distriktets generalforsamling 

13. eventuelt 

 

 



Torsdags Bridge 
Jyderup d. 9/4-2018 

      Indkomne forslag: 

 1. og 2. fra bestyrelsen 

1. ændring af dagsorden i henhold til klubbens love 
punkt 11 erstattes med valg af 2 revisorer valg (lige/ulige år) 

punkt 12 erstattes med valg af revisorsuppleant 

punkt 12 bliver punkt 13 

punkt 13 bliver punkt 14 

2. regel ved substitut. ved 2 substitutter kan kun opnås middel 

de overskydende point fordeles til de andre spillere i rækken 

hvis der scores mindre end middel er det det resultat der tæller 

ved 1 substitut ingen ændring 

således har ingen fordel af stærkere substitutter 

som udgangspunkt skaffer man selv substitutter 

  

3.og 4. fra medlemmer 

 

3. 2 enslydende forslag: klubben udmeldes af Danmarks Bridgeforbund 

 

4. ændring af op og nedrykningsregler: de første 4 gange uden op/nedrykning 

herefter de 2 øverste rykker op kun 1. række ad gangen. De nederste 2 rykker 

ned. Kun op og nedrykning hver 4. gang 

 

 

hvis man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, 

kan der stemmes ved fuldmagt 
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Regnskabet er godkendt af revisorerne den. ___________________ 

Regnskab 2017 
 

INDTÆGTER  2017 2016 BUDGET 2018 

 

Kontingent   13.200 13.631             14.000 

Kaffe-salg   12.480 12.480             12.500 

Kontingent DBF  10.024 11.324             11.368 

Opkrævet smørrebrød    4.345   4.305                         5.000 

Diverse retur        200   4.455 

Bank overførelse       2.290 

 

Indtægter i alt  40.249 48.490              42.868 

 

UDGIFTER 

 

Køb af kaffe   12.480 12.480             12.480 

Diverse Materialer       673   2.173               2.500 

Køb af smørrebrød    4.335   6.742               5.000 

Afslutning April December   1.520         00                2000 

Vinpræmier     3.086   3.708               3.500 

DBF kontingent  10.024 11.324             12.000 

DBF Mester point    1.874   1.831               2.000 

Adm. Internt  gebyr       374                         500 

Andet møder        680   4.500                  300 

  

Udgifter i alt   35.046 46.526             40.280 

  

Overskud     5203   1.964               2.588 

 

AKTIVER      

 

Nordea   26.092,69  22.777,59 

Kasse     4.656,30    2.768,00  

Restancer            0                    0  

Aktiver i alt   30.748,99  25.545,59  

 

PASSIVER 

 

Egenkapital   25.545,59  

Overskud     5.203,40   

Passiver i alt   30.748,99 

 

Jyderup den_______________ 

Kasserer Jørgen Hangaard 

 

 

Regnskab revideret og godkendt den___________ 

 


