Referat fra generalforsamlingen på Tapeten tirsdag den 7. maj 2013, kl. 19.
Ikke mindre end 100 medlemmer var mødt op, 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. Se beretningen på bridge.dk/2104 - under fanen ’Vedtægter’. Frank Paaskesen og
Erik Lund fik fortjent medaljer som klubmestre i parturneringen, og Finn Achton, Peter Mossin, Lars Fugl og Martin Buch
blev hædret med medaljer som vindere af klubmesterskab for hold. Ingen ønskede ordet efter beretningen, og den blev som
ofte tidligere godkendt med kraftig applaus.
3. Kassererens beretning.
Erik Kristiansen gennemgik regnskabet, der udviste et stort overskud, idet vinbeholdningen ikke tidligere har været opført
som et aktiv. Fremover vil det faktiske forbrug af vin i regnskabsåret indgå som en driftsudgift. Regnskabet blev godkendt.
4. Næste års budget.
Erik gennemgik budgettet og foreslog, at alle kontingenter og gebyrer også i næste sæson skal være uændrede, dog tilføjet
forslag om nedsættelse af kontingentet for aktive klubmedlemmer med 15 kroner, så der bliver overensstemmelse mellem
de to kontingentsatser til DBf. Også det blev godkendt.
5. Indkomne forslag.
Bestyrelsesforslag om ændring af generalforsamlingstidspunkt, samt enkelte mindre tilføjelser i vedtægter og klubregler
blev vedtaget.
Fra Niels Hougaard var indkommet forslag til ændring af klubreglerne, idet et planlagt DBf-handicapsystem blev foreslået
anvendt ved justering af score i forbindelse med brug af substitutter. Forslaget gav anledning til en længere debat alene af
den grund, at systemet endnu ikke eksisterer. Forslaget blev sat til afstemning, og ved håndsoprækning viste der sig at være
flertal for forslaget, som dermed blev vedtaget.
6. Valg til bestyrelse.
Niels Kjeldsen, Erik Rosenkrans Kristiansen og Arne Nørgaard var på valg og blev genvalgt.
7. Valg til spilleudvalg.
Aage Michelsen, Torben Lauritzen og Peter Mossin blev genvalgt.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Peter Molander blev valgt.
9. Valg af suppleant til spilleudvalg.
Ole Borch blev genvalgt.
10. Valg af revisorer.
Steffen Kristensen blev valgt, og Ege Christiansen blev genvalgt.
11. Valg af revisorsuppleant.
Bent Jakobsen blev valgt.
12. Eventuelt
Ingen ønskede ordet, og klokken nærmede sig 20, så formanden sagde tak for god ro og orden. Derefter var planen for aftenens videre forløb det mere eller mindre kendte: Bridge, Rejer, Ost, Vin ad Libitum, Overrækkelse af flaskepræmier til
vinderne af Holdturneringen, Bridge, Aftenkaffe - i år med en Flødebolle, samt præmier til nr. 8 N/S og Ø/V i de tre rækker
i aftenens parturnering.
Skovlunde, den 21. maj 2013
____________________
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