Referat af generalforsamlingen i Ballerup Bridge Club 30. april 2019
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen.
Aage Michelsen var foreslået af bestyrelsen. Da der ikke var andre kandidater, var Aage hermed valgt.
Aage gennemgik indkaldelsesformalia, som efter hans opfattelse var overholdt. Generalforsamlingen var
enig heri.
2. Formandens beretning
Vedhæftet
3. Kassererens beretning
Lene gennemgik kort årsagerne til underskuddet, det drejede sig primært om mindre overskud på
turneringer, færre renter og en større regning, som pga eksterne forhold var indgået efter sidste
regnskabsårs afslutning.
Undervisningen havde en positiv effekt på balancen, mens de øvrige posteringer generelt var som
forventet.
Der blev spurgt til opgradering af bridgemates og svaret, at bestyrelsen dels var i gang med at forberede
søgning af fonde mhp herpå, dels – fra en nedlagt klub - meget billigt at indkøbe nye og let brugte reserver
til den nuværende udgave.
Der var en positiv tilkendegivelse om det pæne overskud på salg af øl og vand.
Der blev spurgt til klubbens tilskud til medlemmers deltagelse i turneringer. Det blev bekræftet, at
tilskuddene var bortfaldet af økonomiske grunde.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Næste års budget inklusive kontingenter.
Lene gennemgik kort budgettet og begrundede forslaget om forhøjet kontingent:
- Primærmedlemmer 900 kr/år
- Klubmedlemmer 660 kr/år
- Passive primærmedlemmer 440 kr/år
- Passive klubmedlemmer 200 kr/år
Årsagerne var ønsket om at modvirke underskud pga generelle prisstigninger og fastholde det nuværende
aktivitets- og serviceniveau.
Der var et ændringsforslag om, at alle passive medlemmer betalte 440 kr/år, begrundet i
administrationslettelse.
Efter debat blev først ændringsforslaget og herefter det samlede og nu ændrede forslag vedtaget, begge
dele ved afstemning.
5. Indkomne forslag
1. Ændring af klubreglernes § 3
Formuleringen ’Er dette ikke muligt, kan den af bestyrelsen udpegede substitutadministrator eventuelt være
behjælpelig’ udgår.
2. Ændring af vedtægterne § 3
Formuleringen ’Bestyrelsen udpeger for hver sæson en substitutadministrator, der eventuelt kan være
medlemmerne behjælpelig i substitueringsøjemed’ udgår.
Begge forslag var begrundet i at bringe reglerne i overensstemmelse med virkeligheden og blev enstemmigt
vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen
På valg var: Carl-Johan Mortensen, Niels Kjeldsen og Lene Schmidt Müller, som ikke modtog genvalg
Bestyrelsen foreslog: Steffen Kristensen, Peter Bøgebjerg Hansen og Charlotte Engvold.
Der var ingen andre kandidater, og de var hermed valgt.
7. Valg til spilleudvalg
På valg var: Aage Michelsen, Torben Lauritzen og Knud Breum.
Alle tre modtog genvalg.
Der var ingen andre kandidater, og de var hermed valgt.
8. Valg af én suppleant til bestyrelsen
På valg var Sandy Sambleben, som ikke modtog genvalg.
Bestyrelsen foreslog Lars Jensen.
Der var ingen andre kandidater, og Lars var hermed valgt.
9. Valg af én suppleant til spilleudvalget
På valg var Ege Christiansen, som modtog genvalg.
Der var ingen andre kandidater, og Ege var hermed valgt.
10. Valg af to revisorer
På valg var: Ege Christiansen og Steffen Kristensen. Ege Christiansen modtog genvalg.
Bestyrelsen foreslår desuden Leif Vanting.
Der var ingen andre kandidater, og Ege og Leif var hermed valgt.
11. Valg af én revisorsuppleant
På valg er Anni Birgitte Møller, som modtog genvalg.
Der var ingen andre kandidater, og Anni var hermed valgt.
12. Eventuelt
Astrid omtalte de mange flotte resultater, som klubbens medlemmer havde nået i turneringer i distrikts- og
forbundsregi. Der vil komme en oversigt på klubbens hjemmeside.
Der var medaljeoverrækkelse og lykønskningskindkys til klubmestrene, som desværre kun i begrænset
omfang havde mulighed for at være tilstede, men til gengæld var fornemt repræsenteret af Finn Achton.
Der var en tak til bestyrelsen for det store arbejde.
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen afsluttet, og man gik videre til først bridgens og
derefter bordets glæder.
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Formandens beretning
Da vi startede sæsonens første klubaften i september sidste år, havde jeg en liste med meddelelser og
informationer, som jeg skulle huske at dele med jer. Jeg husker, at jeg sagde noget om, at jeg var klar over,
at I var kommet for at spille bridge og ikke for at høre på mig, så jeg ville forsøge at gøre det kort.
Da jeg et kvarters tid senere satte mig ved bridgebordet sagde én af modspillerne: Hvis dette var den korte
udgave, så er jeg meget glad for, at du ikke havde valgt den lange. 😉
I aften ved jeg også, at I ikke bare sidder og venter på at høre mig tale, men jeg kan på forhånd sige, at jeg
ikke kan gøre det så kort, som I måske havde håbet på. For jeg har noget på hjerte, som det er vigtigt for
mig at dele med jer, så jeg må tage den tid, der er behov for til dette.
Det var med en vis ængstelse, at jeg overtog posten som formand for BBC for præcis et år siden, og som I
måske husker var det under forudsætning af, at Carl-Johan ville fortsætte og være min mentor det første
år.
Det år er nu gået, og jeg ser tilbage på et år, hvor jeg heldigvis har været hjulpet af både Carl-Johan og af
resten af bestyrelsen og en masse andre medlemmer, der har hjulpet mig med at huske at sige ting og
sager eller lægge lister frem og være proaktiv på forskellige ting. Så det er gået uden de helt store
katastrofer – så vidt jeg da ved - på nuværende tidspunkt. 😊
Men det var også med stolthed, at jeg overtog hvervet, for jeg synes, at Ballerup Bridge Club er den sejeste
klub, jeg kender. Hvad er det, der gør Ballerup Bridge Club til den særlige klub, som den er? Hvad er det,
som jeg og I kan være så stolte af?
En af de ting, som jeg faldt for, da jeg søgte en klub for 4 år siden var, at det er så stor en klub, og med
virkelig stor bredde. Så når man, som jeg gjorde, starter som begynder i D-rækken, bliver man godt
modtaget dér og har passende modstand på det tidspunkt. Men samtidig har man noget at se frem til og
stræbe efter - et fyrtårn déroppe i toppen af A-rækken, hvor der er spillere, der gør sig bemærket på podiet
i adskillige af de største turneringer i fx Distriktet og til DM. Og alene det, at man ser sin klub nævnt ved
offentliggørelsen af vindere til store mesterskaber kan jo også gøre én helt stolt – når det regner på
præsten, drypper det lidt på degnen, som man siger … 😊
Og selv om der er den store bredde, er der alligevel stort sammenhold og god samhørighedsfølelse. Jeg
tror, at det blandt andet skyldes, at vi er nogenlunde enige om at prioritere de sociale arrangementer som
fx juleafslutningen og som i dag Generalforsamlingen. Og i dag er et godt eksempel på den store
stilslutning, der er til dette. Det gør mig helt utrolig glad! Så tak til alle jer, der er kommet i aften.
Udefra set er BBC også en meget gæstfri klub, der mange gange om året inviterer til åbent hus turneringer.
Vi starter jo her om lidt med sommerbridgen og følger op med Ballerupturneringen, åben par klubheat, mix
par klubheat og Grøn turnering. Og jeg hører ofte, at vores gæster kan lide at komme til vores turneringer,
som er hyggelige og godt planlagte, og der er højt til loftet, så der er plads til alle.
Så jeg er meget stolt af at være formand for BBC.
Jeg håber, at I også er stolte af at være medlemmer her?
Når det lykkes for os at køre så stor en klub med så mange forskellige tilbud, så skyldes det i meget høj
grad, at det bliver bakket op af en lang række frivillige, som bruger tid og kræfter på at hjælpe til og bakke
op. Det sætter jeg stor pris på, og det vil jeg dvæle lidt mere ved og takke for, for det er ikke altid, at man
får øje på alt det, der sker bag scenen, hvor de frivillige ofte gør deres indsats.
I år har vi fx bedt jer om at tage større andel i oprydningen end tidligere. Og der har været en lille gruppe
medlemmer, der er skiftedes til at blive og rydde op, når vi andre er taget hjem. Tusind tak til jer. Det har
været en stor aflastning af bestyrelsesmedlemmerne, at vi ikke har skullet tage den tjans alene.
Også tak til den lille faste skare, der kommer i god tid hver tirsdag og hjælper med at stille frem.
Også tak til turneringslederne anført af Finn Achton, der tålmodigt lader sig forstyrre i deres spil for at
hjælpe os andre ud af fadæserne. Tusind tak for det!
Der er også vores faste turneringsplanlægger Knud (med Torben som trofast backup), som vi måske mest
ser i rollen som turneringsleder, men jeg har efterhånden opdaget, at Knud gør et kæmpe arbejde med at
tilrettelægge turneringerne, så de bliver så gnidningsfri og retfærdige som muligt, og justerer og retter til,
når antallet af tilmeldte til en åben turnering fx som i aften, ændrer sig gang på gang. Og når aftenen er slut
er det også Knud, der beregner og lægger det hele op på hjemmesiden. En stor tak til dig, Knud både for dit
omhyggelige arbejde, og fordi du er så fleksibel og løsningsorienteret. Som anerkendelse har vi købt en lille
flaske, som du kan nyde til din kaffe en stille aften.

Vores undervisere af nybegyndere, Poul Erik, Helle og Lisbeth, har gjort et stort arbejde for at udbrede
kendskabet og lysten til bridgen. Deres undervisning har blandt andet resulteret i flere både nuværende
medlemmer og medlemmer, der starter til næste sæson. Denne indsats kan vi ikke overvurdere, for det er
med til at forny klubben med nye ansigter, efterhånden som andre trækker sig. Og så har deres indsats jo
også giver klubben en god ekstra indtægt.
Samtidig har Anni delt viden ud til de medlemmer, der allerede spiller i klubben, men som gerne vil blive
bedre fx til konventioner mm.
I det kommende år bliver der desværre ikke mulighed for at gennemføre begynderundervisning; men vi
håber stadigvæk at lave et forløb for klubmedlemmerne, som Helle vil gennemføre.
Men vi vil gerne benytte denne lejlighed for at sige jer tak for det kæmpe arbejde, I har gjort ved jeres
undervisning. Skal vi give Poul Erik, Helle, Lisbeth og Anni en hånd for denne gang, mens de henter disse
kurve som tak.
Bestyrelsen er jo også en gruppe frivillige. I ulige år er der fire på valg, og i år har alle fire valgt ikke at
genopstille.
Én af dem, der trækker sig er Lene, der de sidste par år har været vores kasserer og holdt minutiøst styr på
indtægter og udgifter og indbetalinger af kontingent og turneringsindskud og betalingsservice og
medlemslister og tusind andre ting. Den smule, som jeg har kunnet kigge dig over skulderen, Lene, ved jeg,
at du har lagt et stort engagement i, at alt har passet og fungeret. Som noget specielt har du også kastet din
entusiasme over det amerikanske lotteri til juleafslutningen, og klubben har sparet mange tusinde kroner
fordi Lene har fundet præmier på tilbudspris. Tusind tak til dig Lene. Vil I hjælpe mig med at give Lene en
hånd, mens hun får sin kurv med godter?
Niels har været næstformand i klubben i mange, mange år. Han har desuden fungeret som sekretær, der
har sørget for referater, annoncer, artikler i avisen og meget andet. Men i det daglige mærker vi allermest
Niels´ arbejde med at sørge for, at der er øl og vand til salg og panten retur. Niels har haft næse for at finde
drikkevarerne på tilbudspris, så klubben har tjent gode penge på salg af øl og vand, selv om vi sælger dem
til lave priser. Hvordan pokker skal vi klare os uden dig?
Skal vi give Niels en hånd, så han kan hente sin kurv?
Carl-Johan, du er blevet fejret flere gange, så jeg kan ikke finde på så meget nyt at sige til dig. Men 34 år
som næstformand og formand, det er da helt utroligt! Jeg kan godt forstå, at du synes, at du nu trænger til
at give stafetten videre. Tak for alt dit arbejde, dit venlige væsen og din ro, selv når lokummet var ved at gå
op i røg. Modtag vores bifald og en lille kurv.
Som suppleant har Sandy taget del i bestyrelsesarbejdet som os andre og deltaget i alle møder osv.
Sandy har i høj grad været den, der sørgede for indkøb og service, og det er Sandy, der har forhandlet en
god kageaftale med Brugsen. Det er Sandy der har tjek på, at der er kaffebønner og mælk og kage til kaffen
til både klubaften og turneringer, og hun har sammen med Lene shoppet stort ind til juleafslutningen.
Tak til Sandy. Giv også hende en hånd.
Det har selvfølgelig givet mig grund til eftertanke, om det er min måde at lede klubben på, der har medført
at fire bestyrelsesmedlemmer trækker sig året efter, at jeg blev formand. Men de siger alle, at det har
andre årsager. En af de grunde, som jeg hører fra flere af dem (og for underviserne for den sags skyld også)
er, at det tager for meget tid i forhold til, at de nu gerne vil op-prioritere andre ting i deres liv, og det kan
jeg sagtens forstå.
Men jeg synes, at det vil være dejligt, hvis den bestyrelse, der bliver valgt i aften, synes, at de kan være
aktive i bestyrelsen selv efter flere år. Så jeg har tænkt på, hvordan vi kan gøre livet lettere for
bestyrelsesmedlemmerne.
Men det er ikke kun for at lette bestyrelsen, at jeg vil bede jer menige medlemmer af klubben om at tage
endnu større del i opgaverne, end I gør allerede. Det er også fordi, jeg tror på, at det er mest givende at
være med i en klub, hvor mange tager del i klubbens liv og gøren. Jeg kunne godt tænke mig i endnu højere
grad end nu at se, at Ballerup Bridge Club er en klub, hvor så mange som muligt tager del i så meget som
muligt.
Det er ikke fordi, det nødvendigvis behøver at være en hel masse eller noget stort. Mange bække små gør
som bekendt en stor å.
Jeg ved godt, at det kan være svært at finde ud af, hvad man kan bidrage med, når man ikke til daglig er
inde i maskinrummet. Derfor vil jeg lave en liste med forslag til tjanser – små som større – som I har
mulighed for at bidrage med. Men for at det ikke skal blive for teoretisk, vil jeg med det samme nævne et
par stykker:











Her til eftermiddag er der en lille håndfuld medlemmer, der er kommet og har hjulpet til med
opstilling og borddækning. Tak til jer, det er et eksempel på en opgave, som det er hyggeligt og rart
at have klubbens medlemmer til at deltage i
Jeg er blevet lidt tilbageholdende med at lægge lister frem, hvor man kan melde sig til
arrangementer som fx Generalforsamlingen her eller sommerbridgen. Det skyldes hovedsagelig, at
jeg ikke selv har lyst til at skrive navnene ind på computeren bag efter. Men, hvis der sidder en af
jer, der vil påtage sig dette, synes jeg selvfølgelig vi skal have denne service igen. Vi kunne rigtig
godt bruge hjælp til dette allerede i forbindelse med sommerbridgen. Jeg har valgt at lægge en liste
frem til tilmeldinger til den første sommerbridge.
Det kunne også være dejligt, hvis en af jer ville købe mælk med hver spilleaften eller hente kage
den første tirsdag hver måned – eller hver tirsdag i forbindelse med sommerbridgen; Sandy har
skiftet job og kommer ikke længere forbi en bager på vej til Tapeten, så også her kan vi godt bruge
en eller to frivillige allerede i forbindelse med sommerbridgen
Torben Sværke har heldigvis allerede meldt sig som ny vinmand i stedet for Carl-Johan
Men vi kommer også til at mangle en ny vand- og ølmand. Niels fortsætter med tjanser i maj
måned men vi mangler én allerede til sommerbridgen i juni
Og vi håber, at vi igen kan få tilstrækkelig mange til at melde sig til en turnusordning med
oprydning; lige som sidste år er der både brug for nogen til det lidt tungere arbejde med at stable
borde og stole men også nogen, der vil gøre det lettere arbejde med at sætte materialerne i skabe
osv.

Det var dét, som jeg havde på hjerte:
 En hyldest til klubben og til jer for alt det, som vi kan være stolte af
 en tak til alle de mange gode kræfter, der arbejder for, at vi kan have en fantastisk klub
 og en bøn til jer alle om at fortsætte med at hjælpe klubben og endda endnu mere end I plejer.
På skranken ved siden af listen med tilmeldinger til sommerbridgen har jeg lagt en anden liste, hvor man
kan melde sig til en opgave ved sommerbridgen. Jeg håber, at flere af jer vil melde sig der. 😊
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg var lige ved at tude, da jeg hørte, at fire
bestyrelsesmedlemmer ville trække sig.
Men nu ved jeg, at der er nogle nye gode kræfter, der stiller op i stedet for, og jeg glæder mig rigtig meget
til at arbejde sammen med den nye bestyrelse, lige som jeg glæder mig til at stå i spidsen for en klub, der
summer af frivillighed, initiativ og medlemsaktivitet.
Tak for ordet.

