Referat fra generalforsamlingen på Tapeten tirsdag den 6. maj 2008, kl. 19.
81 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen og bestyrelsesformand Carl-Johan Mortensen
indledte med at byde alle velkommen.
1. Valg af dirigent.
Aage Michelsen, der blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til formanden.
2. Formandens beretning.
Formanden berettede om stort og småt i den forgangne sæson og takkede de mange medlemmer,
som på forskellig vis har ydet en ekstra indsats undervejs. I forbindelse med beretningen blev Aage
Michelsen’s hold hædret med medaljer for at løbe med sejren som klubmestre i hold, og Kirsten
Bræstrup og Michael Rübner fik ligeledes medaljer som vindere af klubmesterskabet for par.
Beretningen, der offentliggøres separat, blev som sædvanlig godkendt med applaus.
3. Kassererens beretning.
Preben Rosenvold gennemgik regnskabet, der på bundlinien har et overskud på ca. 4.000 kr., hvor
der var budgetteret med et stort underskud. Beretningen blev godkendt.
Kassereren gennemgik herefter budgettet for den kommende sæson.
4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingenter og gebyr.
Uændret indmeldelsesgebyr kr. 100,- og passivt medlemskab kr. 250,-, samt tilbagevenden til årligt
kontingent kr. 600,- for aktive medlemmer. Godkendt.
6. Valg til bestyrelse.
Carl-Johan Mortensen og Niels Lund var på valg og blev genvalgt. Preben Rosenvold ønskede at
nedlægge sit hverv som kasserer og at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog derfor valg af
Erik Rosenkrans Kristiansen for 1 år gr. indtræden midt i en valgperiode. Erik blev valgt.
Valg til spilleudvalg.
Aage Michelsen, Lars Fugl og Finn Achton blev genvalgt.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Jan Metnik blev genvalgt.
9. Valg af suppleant til spilleudvalg.
Ole Borch blev genvalgt.

10. Valg af revisorer.
Kaj Sørensen og Knud Littau blev genvalgt.
11. Valg af revisorsuppleant.
Elisabeth Bitsch-Christensen blev genvalgt.
12. Eventuelt.
Det er et problem, at rygerne af og til glemmer at låse yderdøren efter deres udendørs rygepauser.
Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for en løsning af problemet.
Carl-Johan oplyste, at bestyrelsen fra næste sæson vil ændre i præmietildelingerne således, at der i
parturneringer hver aften er præmie til topscorerparret i hver række - kan dog kun vindes én gang i
turneringen. I holdturneringer vil vinderne af multihold fremover også få præmie. Der bliver en
mindre reducering i de endelige præmietildelinger, men ændringerne medfører, at der bliver en
meget større spredning i præmietildelingerne, ligesom det samlede antal af præmier forøges
væsentligt. Peter Mossin foreslog at indføre tildeling af spurtpræmier.
Aage Michelsen afsluttede generalforsamlingen ca. kl. 19,35.
Formanden takkede for det store fremmøde og redegjorde for aftenens øvrige arrangementer,
nemlig som altid ved generalforsamlingen: Bridge, festbord med vin, rejer og ost, aftenkaffe og
overrækkelse af flaskepræmier.
Referatet godkendt.
Skovlunde, den 7. maj 2008

Skovlunde, den 10. maj 2008

____________________
Aage Michelsen, dirigent

__________________
Arne Nørgaard, referent

