Referat fra generalforsamlingen på Tapeten tirsdag den 2. maj 2006, kl. 19.
Bestyrelsesformand Carl-Johan Mortensen startede med at byde de 75 fremmødte deltagere velkommen.
1. Valg af dirigent.
Ole Vinberg Larsen takkede for valget som dirigent og redegjorde for, at der mundtligt i spillelokalet 14
dage før afholdelsen var indkaldt til generalforsamling, ligesom meddelelsen i længere tid sammen med
klubbens regnskab er fremgået af klubbens hjemmeside. Dirigenten erklærede som følge heraf
generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning.
Beretningen offentliggøres separat.
Under beretningen bad formanden forsamlingen tilkendegive om bestyrelsen fortsat skulle arbejde på
anskaffelse af en kortblandemaskine. Anskaffelsen beløber sig til ca. kr. 20.000.
Aflæggelse af beretningen blev derfor afbrudt, og dirigenten bad om kommentarer. Adskillige medlemmer,
Finn Achton, Klavs Kierulff, Karin Illum m.fl. talte varmt for anskaffelse, og efter tilkendegivelse ved
håndsoprækning kunne dirigenten konstatere, at et stort flertal går ind for anskaffelsen.
I samme forbindelse foreslog Kai Veie Nielsen at anskaffe Bridgemate til regnskabsopgørelse. Formanden
gjorde opmærksom på, at anskaffelse af Bridgemate til 32 borde er meget bekostelig og efter bestyrelsens
opfattelse foreløbig må vente.
Formanden afsluttede beretningen.
Klubvinderne i hold, Lars Fugl, Kim Jonassen, Finn Achton og Peter Mossin, og klubvinderne i par Kurt
Rasmussen og Kim Jonassen blev hædret ved medaljeoverrækkelse.
Barometerturneringen afholdes i år den 30. september. Hans Rasmussen spurgte om den ikke kan flyttes til
senere på året. Formanden oplyste, at den for få år tilbage blev flyttet frem til normalt den første lørdag i
oktober, da der senere på året altid er mange andre bridgearrangementer på kreds- og distriktsniveau.
Beretning blev herefter godkendt.
3. Kassererens beretning.
Knud Littau gennemgik det udleverede regnskab og budget, som blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
A.
Søstrene Illum motiverede deres forslag om på klubaftener at ændre kageindkøbet til servering af brød med
pålæg. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen ikke mener, at køkkenet kan nå at producere 128 stykker
franskbrød med pålæg samtidig med at lave kaffe, fylde den på 32 kander og arrangere kopper m.m. på
vognene. Bestyrelsen var derfor principielt imod forslaget. Et løst overslag udviste, at det vil medføre en
merudgift på ca. 150 kr. pr medlem (heri ikke inkluderet honorarer af nogen art eller eventuel højere løn til
Lærke).
Dorrit Illum fremsatte derefter ændringsforslag gående ud på, at hun sammen med Karin Illum i en
prøveperiode én gang månedligt frem til jul på klubaftener vil forsøge at vise, at det kan gennemføres.
Ved afstemningen stemte 30 for forslaget, medens 20 stemte imod. Resten af forsamlingen (ca. 20-25)
undlod at stemme.
Søstrene Illum er bekendt med, at de alene står for gennemførelsen af denne forsøgsordning, idet
bestyrelsen tilkendegav, at den ikke har mulighed for at påtage sig opgaven, ligesom forsøget falder
udenfor den eksisterende aftale med Lærke. Endelig er meromkostninger, der måtte følge af
forsøgsordningen, ikke indarbejdet i det foreliggende budget.
B.
Bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægter og klubregler. De nye vedtægter og klubregler blev
udleveret til medlemmerne 14 dage før generalforsamlingen. Formanden gennemgik ændringerne, som i

forhold til de eksisterende love og klubregler i det væsentlige kun er en opdatering omkring anvendelse af
edb, præcisering af turneringsledelse m.m. Forslagene blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent og gebyr.
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med uændret kontingent, kr. 600,- årligt for aktive og kr. 250,- for passive
medlemmer, samt uændret indmeldelsesgebyr for nye medlemmer på kr. 100,-.
Carsten Lisander foreslog at hæve kontingentet med f.eks. 50 kroner årligt. Bestyrelsens forslag blev
godkendt.
6. Valg til bestyrelse.
På valg var Carl-Johan Mortensen og Niels Lund, som begge blev genvalgt.
7. Valg af spilleudvalg.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Aage Michelsen og Lars Fugl og nyvalg af Finn Achton, som alle blev
valgt.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog Karin Illum, der modtog genvalg.
9. Valg af suppleant til spilleudvalg.
Formanden foreslog nyvalg af Ole Borch, som blev valgt.
10. Valg af revisorer.
Bestyrelsen indstillede genvalg af Kaj Sørensen og Preben Rosenvold. Begge blev genvalgt.
11. Valg af revisorsuppleant.
Her modtog Elisabeth Bitsch-Christensen genvalg.
12. Eventuelt.
Ole V. Larsen orienterede som formand for Distrikt Nordsjælland, om nyt fra DBF, hvor det er under
overvejelse eventuelt at flytte fra Fredensborg til ”Idrættens Hus” i Brøndby.
Bridgefestivalen i juli 2005 i Vingstedcentret blev en succes, og alle bridgespillere - også fra BBC opfordres til at være med ved bridgebordene til bridgefestival i Vingstedcentret i ugen 8-16. juli 2006.
I distriktet har der været problemer med at skaffe egnede spillelokaler, men foreløbig fortsættes med brug
af Frederiksborghallen i Hillerød.
På torsdage, hvor distriktet ikke afvikler par- eller holdturneringer, vil der i den kommende sæson blive
arrangeret ÅbentHus-turneringer.
Jakob Søgaard udtræder efter 11 år af distriktets bestyrelse og Birgitte Tvede forventes indvalgt.
Ole Larsen afsluttede generalforsamlingen ca. kl. 20,10.
Formanden takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og orienterede om aftenens videre
forløb, nemlig bridge, lidt mundgodt i form af vin, rejer og ost, aftenkaffe og overrækkelse af
flaskepræmier.
Generalforsamlingsreferatet godkendt.
Farum, den 14. maj 2006
______________________
Ole Vinberg Larsen, dirigent

Skovlunde, den 9. maj 2006
___________________
Arne Nørgaard, referent

