Referat fra generalforsamlingen på Tapeten tirsdag den 3. maj 2011, kl. 19.
90 medlemmer var tilmeldt og Carl-Johan Mortensen indledte med at byde alle velkommen.
1. Valg af dirigent.
Steen Eske blev valgt og kunne konstatere, at alt omkring generalforsamlingen var indvarslet på
rette vis. Formanden fik herefter ordet.
2. Formandens beretning.
Carl-Johan berettede om lidt af hvert fra den forgangne sæson og takkede de mange medlemmer,
som på forskellig måde har ydet en ekstra indsats i løbet af året. Som det også skete sidste år, og
året før, 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. (Nu bør andre snart overtage den førertrøje).
Ingen ville have ordet efter beretningen, der offentliggøres separat, og den blev som sædvanlig
godkendt med kraftig applaus.
3. Kassererens beretning.
I Erik Kristiansen’s fravær gennemgik Carl-Johan efter bedste evne regnskabet, som udviste et
underskud omkring kr. 7.500 hvilket til dels skyldes periodisering af et større vinindkøb..
4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde 3 uger i forvejen til alle medlemmer udleveret et eksemplar af forslag til nye
vedtægter. Efter et par enkelte kommentarer blev forslaget godkendt.
5. Fastsættelse af kontingenter og gebyr.
Bestyrelsen fremlagde i forbindelse med budgettet for det kommende år forslag til følgende
kontingenter, inklusive kontingent til DBf:
Kr. 750,- for aktive, primære medlemmer
Kr. 350,- for passive, primære medlemmer
Kr. 525,- for aktive, ikke-primære klubmedlemmer
Kr. 125,- for passive, ikke primære klubmedlemmer
Indmeldelsesgebyr for nye medlemmer uændret kr. 100.
For medlemmer, der i forrige sæson havde en anden klub som primærklub, og dermed indbetalte et
for højt kontingent til BBC i forhold til DBf, reduceres kontingentet for den kommende sæson med
kroner 220. Forslagene blev godkendt.
6. Valg til bestyrelse.
Niels Kjeldsen, Erik Rosenkrans Kristiansen og Arne Nørgaard blev genvalgt.
7. Valg til spilleudvalg.
Aage Michelsen og Poul Nersting blev genvalgt, og Torben Lauritzen indvalgt.

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 blev genvalgt, og Ege Christiansen nyvalgt..
11. Valg af revisorsuppleant.
Steffen Kristensen blev valgt.
12. Eventuelt
Kl. var 19,44. Ingen ønskede ordet, og som sædvanlig takkede formanden for god ro og orden.
Derefter var planen for aftenens videre forløb: Bridge, Rejer og Ost, Vin ad Libitum, Bridge igen,
Aftenkaffe med Flødebolle og Småkage, samt overrækkelse af flaskepræmier til vinderne af
holdturneringen.
Referatet godkendt.
Lyngby, den 8. maj 2011
____________________
Steen Eske, dirigent

Skovlunde, den 5. maj 2011
__________________
Arne Nørgaard, referent

