Referat fra generalforsamlingen på Tapeten tirsdag den 4. maj 2010, kl. 19.
93 medlemmer var mødt frem og Carl-Johan Mortensen indledte med at byde alle velkommen.
1. Valg af dirigent.
Aage Michelsen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og
gav så ordet til formanden.
2. Formandens beretning.
Carl-Johan berettede om lidt af hvert fra den forgangne sæson og takkede de mange medlemmer,
som på forskellig vis har ydet en ekstra indsats i løbet af året. Som det også skete sidste år blev Finn
Achton’s hold (Finn Achton, Peter Mossin, Lars Fugl og Kim Jonassen) hædret med medaljer for
sejren som klubmestre i hold, og Lars og Kim måtte have endnu en medalje for at vinde
klubmesterskabet for par.
Der var ingen kommentarer til beretningen, der offentliggøres separat, og den blev som sædvanlig
godkendt med en kraftig klapsalve.
3. Kassererens beretning.
Erik Kristiansen gennemgik regnskabet og forklarede om årsagerne til et opstået underskud. Ingen
ønskede ordet, så med en ny klapsalve var beretningen godkendt.
4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingenter og gebyr.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingentsats for aktive kr. 600, og uændret indmeldelsesgebyr kr.
100, men en forhøjelse til kr. 300 for passive. Med henvisning til en mulig ændring af
opkrævningerne fra DBf foreslog flere medlemmer at forhøje det aktive kontingent, men
bestyrelsens forslag blev godkendt.
6. Valg til bestyrelse.
Carl-Johan Mortensen og Niels Jørn Lund blev genvalgt.
7. Valg til spilleudvalg.
Aage Michelsen, Finn Achton og Poul Nersting blev genvalgt.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Bent Jakobsen blev genvalgt.
9. Valg af suppleant til spilleudvalg.
Ole Borch blev atter genvalgt.
10. Valg af revisorer.

Axel Teik og Knud Littau blev genvalgt.
11. Valg af revisorsuppleant.
Steffen Kristensen blev valgt.
12. Eventuelt.
Chris Formann ser gerne at indholdet i enkelte af meldekasserne bliver udskiftet. Formanden
oplyste, at det vil ske på bestyrelsens kommende ”oprydningsmøde” i juni.
Der blev stillet forslag om ændring af priserne i baren med henblik på en mulig salgsforøgelse. Det
vil blive drøftet i bestyrelsen, og med stigende indkøbspriser kan en ændring eventuelt blive en
nødvendighed.
Vedr. spilleudvalget gjorde Finn Achton opmærksom på, at der med hans overtagelse af rollen som
turneringsleder er tale om personsammenfald, idet han nu både er valgt til udvalget, og som
turneringsleder også er obligatorisk medlem. Vedtægternes § 5, omhandlende spilleudvalgets
sammensætning, må dog anses for opfyldt selvom dette indebærer, at udvalget i den kommende
sæson reelt er på fire medlemmer.
Aage Michelsen afsluttede generalforsamlingen ca. kl. 19,30.
Formanden takkede for det største medlemsfremmøde ved en BBC-generalforsamling til dato, og
derefter var planen for det videre forløb for aftenen: Bridge, Rejer og Ost, samt Pålæg for de
kræsne, Vin ad Libitum, Bridge igen, så Aftenkaffe med en Flødebolle og en Småkage en
miniature, samt overrækkelse af flaskepræmier til vinderne af holdturneringen.
Referatet godkendt.
Skovlunde, den 7. maj 2010
____________________
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