Referat af Ballerup Bridge Clubs ordinære generalforsamling tirsdag den 24.
april 2017 kl. 19 på Tapeten
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Aage Michelsen, der blev valgt. Aage gennemgik formalia og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt varslet og var beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning
Vedhæftet.
3. Kassererens beretning
Lene Schmidt Müller gennemgik regnskabet og omtalte særligt:
- at kontingenter og indskud er påvirket af balancen mellem aktive og passive medlemmer, men at
færre indtægter her modsvares af færre udgifter til kontingentet til DBf.
- at jubilæumsturneringen og åbent-par turneringen var velbesøgte og gav et godt økonomisk
resultat
- at kursusholdene har haft god tilslutning
- at jubilæumsfesten, som planlagt, kostede en del, hvorfor årsresultatet er noget atypisk.
Ege Christiansen og Jesper Vildal mente, at det anførte overskud fra undervisningen var for lille,
idet der var fratrukket for høje udgifter til kortblanding. Lene gav tilsagn om at kigge nærmere på
dette.
Herefter blev regnskabet godkendt.
4. Næste års budget inkl. kontingenter og indmeldelsesgebyr
Lene gennemgik forslaget, som er udarbejdet med udgangspunkt i den aktuelle situation.
Forslaget indebar uændret kontingent og indmeldelsesgebyr på 0 kr. Forslaget blev vedtaget.
5. Indkomne forslag
Der var indkommet et forslag til ændring af klubreglerne. Aage gennemgik kort forslaget, der
primært vedrørte ændring af reglerne ved pointmæssig ligestilling i forbindelse med op- og
nedrykning. Hidtil har der i sådanne situationer været anvendt lodtrækning, men det foreslås, at
der fremover anvendes handicaptallet
Der opstod en mindre debat. Herunder blev det præciseret, at forslaget ikke ændrer principperne
for rækkeinddeling ved sæsonstart, men alene vedrører turneringer, hvor der spilles om op- og
nedrykning.
Forslaget blev vedtaget.
6. Valg til bestyrelse
På valg var formanden, Carl-Johan, der ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen havde foreslået Astrid
Tind, som blev valgt som ny formand.
På valg var endvidere bestyrelsesmedlem Anni Møller, der ikke ønskede genvalg. Da Astrid Tind
var blevet valgt som formand, skulle der nu vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen havde
foreslået Helle Simon Elbro og Carl-Johan, der begge blev valgt.

7. Valg af spilleudvalg
På valg var Knud Breum, Torben Lauritzen og Aage Michelsen. De var alle villige til genvalg og
blev valgt.
8. Valg af én suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog genvalg af Sandy Sambleben, der blev valgt.
9. Valg af én suppleant til spilleudvalg
Bestyrelsen foreslog genvalg af Ege Christiansen, der blev valgt.
10. Valg af 2 revisorer
Bestyrelsen foreslog genvalg af Ege Christiansen og Steffen Kristensen, der begge blev valgt.
11. Valg af én revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslog nyvalg af Anni Møller, der blev valgt
12. Eventuelt
Ege gjorde opmærksom på nye regler om følsomme persondata og DBfs arbejde hermed.
Formanden takkede og ville lade dette indgå i det kommende arbejde.
Flemming Houring bad venligst om at få fremtidige forslag til ændringer i klubregler og vedtægter
på papir og i forvejen. Dirigenten erklærede sig principielt enig heri, men situationen var denne
gang, at forslaget også omfattede en række sproglige og redaktionelle ændringer i klubreglerne, og
da disse fylder 4 sider, så ville det have været en stor papirmængde, hvis alle skulle have haft en
papirkopi. Ændringsforslaget om at anvende handicaptallet i stedet for lodtrækning vedrører dog
kun §5, og denne kunne godt have været kopieret og uddelt. Ændringsforslag vil fremover blive
lagt på hjemmesiden, og en papirversion kan så kun fås udleveret efter forespørgsel.
Ved en beklagelig fejl var regnskabet ikke lagt på hjemmesiden i år.
Niels takkede på klubbens vegne Carl-Johan for hans viden, erfaring, store lune og kæmpearbejde
gennem årene. Med forsamlingens hjælp blev det fastlagt til 10 år som næstformand og 24 år som
formand.
Der var en langvarig stående applaus til Carl-Johan.
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og man kastede sig over bridgens
glæder i tre tilfældigt inddelte rækker.
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