Referat fra generalforsamlingen på Tapeten tirsdag den 1. maj 2012, kl. 19.
104 medlemmer var tilmeldt – flere end nogensinde - og Carl-Johan Mortensen indledte med at byde alle velkommen.
1. Valg af dirigent.
Aage Michelsen blev valgt og kunne konstatere, at 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 og året derfør, blev Finn
Achton’s hold (Finn Achton, Peter Mossin, Lars Fugl og Kim Jonassen) hædret med medaljer for sejren som klubmestre
i hold, og Henrik Ploug og Knud Breum Sørensen fik medaljer for at vinde klubmesterskabet for par. Ingen ønskede
ordet efter beretningen, der offentliggøres separat, og den blev som sædvanlig godkendt med en kraftig klapsalve.
3. Kassererens beretning.
Erik Kristiansen gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på godt 6.000 kroner. Regnskabet blev godkendt af
forsamlingen.
4. Næste års budget.
Erik og Carl-Johan gennemgik budgettet og foreslog at alle kontingenter og gebyr også i næste sæson skal være
uændrede. Også det blev godkendt.
5. Indkomne forslag.
Et forslag fra Niels Hougaard indkom få dage før generalforsamlingen, og blev derfor taget op under emnet ’eventuelt’.
6. Valg til bestyrelse.
Carl-Johan Mortensen og Niels Lund var på valg og blev genvalgt.
7. Valg til spilleudvalg.
Aage Michelsen og Torben Lauritzen blev genvalgt, og Peter Mossin blev nyvalgt til udvalget.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Bent Jakobsen blev genvalgt.
9. Valg af suppleant til spilleudvalg.
Ole Borch blev genvalgt.
10. Valg af revisorer.
Axel Teik og Ege Christiansen blev genvalgt.
11. Valg af revisorsuppleant.
Steffen Kristensen blev genvalgt.
12. Eventuelt
Her uddybede Niels Hougaards sit forslag om en ændring af scoretildelingen i forbindelse med holdturneringerne, og
det nyvalgte spilleudvalg blev opfordret til eventuelt at foreslå ændringer til de nuværende klubregler i forbindelse med
justering af score i holdturneringerne.
Kl. var 19,29. Ingen ønskede ordet, og som sædvanlig takkede formanden for god ro og orden. Derefter var planen for
aftenens videre forløb: Rejer, Ost, Vin ad Libitum, Bridge, Aftenkaffe med Småkage, samt overrækkelse af
flaskepræmier til vinderne af holdturneringen og vinderne i den sidste parturneringsaften.
Ballerup, den 8. maj 2012

Skovlunde, den 4. maj 2012

____________________
Aage Michelsen, dirigent

__________________
Arne Nørgaard, referent

