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1. Valg af dirigent
Ole Vinberg Larsen blev valgt. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning (afkortet)
Se bilag.
Der blev uddelt medaljer til klubmestrene.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassererens beretning
Kassereren gennemgik udvalgte områder, herunder undervisningen. Regnskabet blev
godkendt.
4. Næste års budget inkl. kontingenter og indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter og gebyr.
Forslaget blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Forslaget om mandat til bestyrelsen i forhold til forhandlinger med Ballerup Ældrebridge
bortfaldt, da Ballerup ældrebridge har meddelt, at man ikke er interesseret alligevel.
Der var ingen andre indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse
Anni Birgitte Møller og Carl Johan Mortensen blev genvalgt
7. Valg af spilleudvalg

Aage Michelsen og Torben Lauritzen blev genvalgt, Knud Breum blev nyvalgt i stedet for Peter
Mossin, der ikke genopstillede.
8. Valg af én suppleant til bestyrelsen
Astrid Tind blev valgt
9. Valg af én suppleant til spilleudvalg
Ege Christiansen blev nyvalgt, da Ole Borch ikke genopstillede
10. Valg af 2 revisorer
Ege Christiansen og Steffen Kristensen blev genvalgt
11. Valg af én revisorsuppleant
Bent Jakobsen blev genvalgt
12. Eventuelt
Der var fra et medlem etønske om at genindføre småkager på klubaftenerne. Efter en
vejledende håndsoprækning konkluderede formanden, at der var stor opbakning til at fortsætte
den nuværende ordning.
Der blev spurgt til jubilæumskontoens meget begrænsede saldo og om midler til at fejre
jubilæet i 2017. Kassereren orienterede om bankens formelle krav om opretholdelse af kontoen
indtil 2017 og om, at der var midler til rådighed for jubilæet i givet fald. Desuden, at der var brug
for midler til diverse andre formål, herunder at der næppe var mulighed for borde med filt, som
der også blev spurgt til.

Anni Birgitte Møller fremhævede det store og gode arbejde, hjælpelærerne i
bridgeundervisningen præsterede.
Efter spørgsmål herom redegjorde Anni Birgitte Møller og kassereren for de store linjer i
budgettet for undervisningen og sammenlignede med tilsvarende tilbud.

I løbet af generalforsamlingen var der tak, bifald og flasker til hjælpelærerne, Knud Breum (for
turneringstilrettelæggelse, resultatformidling og pointindberetning) og Finn Achton (for
overturneringsledelse).
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og man fortsatte aftenens program
med bridge – spisning – bridge.
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