Referat fra den ekstraordinære generalforsamling på Tapeten den 21. november 2006 kl. 18,30

Valg af dirigent
Carl-Johan Mortensen bød velkommen til de fremmødte medlemmer og Mourits Winther blev valgt
som dirigent.
Mourits konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og gav ordet til
formanden.
Beslutning om anskaffelse af bridgemate til Ballerup Bridge Club
Carl-Johan orienterede om fordelene ved brug af bridgemate i klubbens turneringer.
Når aftenens sidste spil er indtastet ved bordet, hvor det blev spillet, er aftenens resultater i princippet
klar til offentliggørelse og kan umiddelbart efter meddeles i klublokalet.
Herudover vil turneringslederen aften efter aften blive fritaget for mange timers arbejde med
resultatindtastningerne.
På de faste klubaftener spilles der ved 32 borde, og der skal bruges én bridgemate pr. bord. Desuden
bør klubben have nogle få i reserve. Herudover skal der anskaffes server og diverse software til
systemet, så anskaffelsen vil beløbe sig til i alt ca. kr. 40.000.
Niels Rødbro spurgte, om indkøbet betød, at saldoen på jubilæumskontoen ville medgå til dette
indkøb. Hertil svarede Niels Lund, at beløbene på jubilæumskontoen hidrører fra tidligere
generalforsamlingsbeslutninger og kun kan anvendes til jubilæet, og at han førstkommende tirsdag
vil orientere nærmere om den kommende jubilæumsfest.
Jørgen Lindballe og Kai Veie Nielsen orienterede om problemer med anvendelse af bridgemate i
andre klubber, specielt i forbindelse med holdopgørelser. Niels Lund og Knud Breum oplyste hertil,
at der har været problemer i starten, men disse er iflg. forbundet ophørt.
Forslaget blev herefter sat til afstemning. Af de ca. 80 fremmødte medlemmer stemte én imod og
ingen undlod at stemme. Forslaget om anskaffelse af bridgemate er hermed vedtaget.
Udskydelse af tidspunkt for anskaffelse af kortblandemaskine
Carl-Johan orienterede om, at det på generalforsamlingen i maj blev vedtaget at anskaffe en
kortblandemaskine, og at beslutningen vil blive fulgt op. Den nye udgave af maskinen er imidlertid
ikke færdigudviklet. Niels Lund har fra forbundet fået oplyst, at maskinen p.t. forventes at være klar
til levering i løbet af april/maj næste år.
Niels Rødbro spurgte, om der i forbindelse med anskaffelse af bridgemate og kortblandemaskine er
tænkt på forsikring. Carl-Johan oplyste, at forbundet har en forsikring som omfatter alle klubber, og
det vil blive nærmere undersøgt hvilket dækningsomfang denne forsikring har.
Eventuelt
På spørgsmål fra salen om klubbens formue rækker til anskaffelse af både kortblandemaskine og
bridgemate svarede Carl-Johan, at der er penge til begge dele, men at et indkøb ville reducere
klubbens likviditet betydeligt. Den kommende generalforsamling måtte derfor beslutte, om der skulle
gennemføres en kontingentforhøjelse, evt. i form af et engangsbeløb.
Mourits afsluttede den ekstraordinære generalforsamling kl. 18,45 og Carl-Johan takkede de mange
deltagende medlemmer for tilslutningen.
Generalforsamlingsreferatet godkendt.
Ballerup, den 28. november 2006
----------------------------------------Mourits Winther, dirigent

Skovlunde, den 28. november 2006
-----------------------------------------Arne Nørgaard, referent

