Ballerup Bridge Club
Referat fra generalforsamlingen på Tapeten tirsdag den 3. maj 2005, kl. 19.
Carl-Johan Mortensen indledte med at byde velkommen til de ca. 75 fremmødte medlemmer.
1. Valg af dirigent.
Ole Vinberg Larsen, der af formanden blev foreslået som dirigent, takkede for valget og kunne
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning.
Carl-Johan Mortensen aflagde beretning (se særskilt manuskript). Der blev orienteret om, at
Kultur- og Fritidsudvalget i dag har holdt møde og besluttet at klubben får tilbudt elevkantinen
på Hedegårdsskolen som klublokale. Bestyrelsen vil snarest sammen med repræsentanter fra
kommunen bese lokalet for at tage stilling til lokalets egnethed som klublokale.
Karin Illum foreslog at annoncere efter nye medlemmer i Bridgebladet, og formanden oplyste, at
det vil blive overvejet.
Klubvinderne i hold, Kaj Sørensen, Ole Larsen, Carsten Lisander og Peter Molander, samt
klubvinderne i par, Peter Mossin og Finn Achton, modtog medaljer.
Herefter blev beretningen godkendt.
3. Kassererens beretning.
Knud Littau gennemgik klubbens driftsregnskab, som, bl.a. på grund af overførelse af kr. 5000,af klubbens midler til DBF’s indsamling for flodbølgeofrene i Østen, udviste et underskud på ca.
kr. 4000,-. Kassereren foreslog at der overføres kr. 5000,- til jubilæumskontoen med henblik på
anvendelse i jubilæumsåret 2007. Indestående på jubilæumskontoen er herefter ca. kr. 31.600,-.
Beretningen blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
5. Fastsættelse af kontingent og gebyr.
Det blev af bestyrelsen foreslået at fortsætte med uændret årligt kontingent, kr. 600,- for aktive
medlemmer, og en forhøjelse for passive medlemmer til kr. 250,- årligt, idet kontingentet til DBF
i dag udgør ca. kr. 220,Kontingentforslagene blev godkendt.
6. Valg til bestyrelse.
Knud Breum Sørensen, Knud Littau og Arne Nørgaard var på valg og blev alle genvalgt uden
modkandidater.
7. Valg af spilleudvalg.
Aage Michelsen, Lars Fugl og Poul Nersting var på valg og alle blev genvalgt.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog Karin Illum, som blev valgt uden modkandidat.
9. Valg af suppleant til spilleudvalg.
Ole Larsen blev valgt uden modkandidat.
10. Valg af 2 revisorer.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Kaj Sørensen og nyvalg af Preben Rosenvold. Begge blev valgt.
11. Valg af revisorsuppleant.
Elisabeth Bitsch Christensen blev genvalgt.
12. Eventuelt.
Eve Staunsager spurgte om årsagen til at Tapetens ”Lille Sal” på tirsdage skal anvendes til andre
formål end bridge, hvortil formanden svarede, at ”Lille Sal” normalt er et udlejningslokale.
Ole Larsen, der er formand for Nordsjællandsdistriktet, orienterede om, at alle medlemmer ikke mindst på grund af den fine beliggenhed - har været tilfredse med de nye lokaler i
Mariehøjcentret i Holte. Det er dog ikke sikkert at det kan fortsætte på samme måde efter den
kommende kommunalreform.
Ole Larsen orienterede endvidere om bridgefestlighederne i Vingstedcentret i juli. Alle kan
melde sig til bridge, hvis man er i nærheden. Håber, der kommer mange bridgespillere til nogle
festlige bridgedage i Vingstedcentret.
I Nordsjællandsdistriktet vil der i den kommende sæson blive afholdt Åbent-Hus-arrangementer
de torsdage, hvor der ikke er planlagt andre arrangementer i distriktsregi.
Ole Larsen afsluttede generalforsamlingen kl. 19,50 og Carl-Johan Mortensen løftede sløret for
aftenens øvrige program, d.v.s. lidt bridge, lidt vin, lidt rejer, lidt ost, aftenkaffe og overrækkelse
af flaskepræmier.
Generalforsamlingsreferatet godkendt.
Skovlunde, den 7. maj 2005
_______________________
Arne Nørgaard, referent

Farum, den 10. maj 2005
_________________________
Ole Vinberg Larsen, dirigent

