Referat af Ballerup Bridge Clubs ordinære generalforsamling
tirsdag den 25. april 2017 kl. 19 på Tapeten
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Aage Michelsen, der blev valgt.
Aage gennemgik formalia og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.
2. Formandens beretning (afkortet)
Vedhæftet.
3. Kassererens beretning
Erik gennemgik regnskabet og omtalte særligt lukningen af jubilæumskontoen, renteindtægterne,
kontingenterne og resultatet, som var påvirket af tilskud til Skolebridge, indkøb af en pc og udgifter
til uddannelsen af tre bridgelærere.
Regnskabet blev godkendt.
4. Næste års budget inkl. kontingenter og indmeldelsesgebyr
Erik gennemgik forslaget og omtalte særligt bl.a. klubbens jubilæum, flere præmier pga. flere
spilleaftener og øget kontingentindtægt pga. flere primære medlemmer.
Forslaget indebar uændret kontingent og indmeldelsesgebyr på 0 kr.
Forslaget blev vedtaget.
5. Indkomne forslag
Der var indkommet 1 forslag.
Ege Christiansen havde fremsendt forslaget:
”Undervisning foretaget af bridgelærere i Ballerup Bridge Club honoreres med kontingentfrihed i en
sæson over 24 undervisningsaftener á 3 timer med tilhørende forberedelse og transporttid.
Samtidig får pågældende bridgelærere dækket de i forbindelse med undervisningen
dokumenterede udgifter, herunder kørsel i BBC’s tjeneste efter statens takst og godkendt
kørselsregnskab.”
Dirigenten orienterede om, at forslaget var fremsendt rettidigt, og læste det op.
Ege motiverede forslaget og anbefalede at stemme for.
Formanden orienterede om, at klubbens regler herfor var drøftet i bestyrelsen i marts og lagt på
klubbens hjemmeside. På bestyrelsens vegne foreslog han at fastholde, at kompetencen til at
fastlægge regler for kompensation iflg. vedtægternes § 3 ligger hos bestyrelsen og dermed at
afvise forslaget. En ændring forudsatte dermed en ændring af vedtægterne. Han henviste desuden
til reglernes mulighed for på forhånd at ansøge om dækning af dokumenterbare udgifter, der i
omfang oversteg reglernes kompensation.
Der var herefter en længere debat med mange bidrag til at belyse emnet.
Bestyrelsens ændringsforslag blev sat til afstemning og vedtaget med stort flertal.
Dermed var Eges forslag bortfaldet.
6. Valg til bestyrelse
På valg var Niels Kjeldsen, Erik R. Kristiansen og Arne Nørgaard.
Af disse var kun Niels Kjeldsen villig til genvalg, og han blev valgt.
Bestyrelsen foreslog nyvalg af Astrid Tind og Lene Schmidt Müller, og disse blev begge valgt.

7. Valg af spilleudvalg
På valg var Knud Breum, Torben Lauritzen og Aage Michelsen. De var alle villige til genvalg og
blev valgt.
8. Valg af én suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog nyvalg af Sandy Sambleben, der blev valgt.
9. Valg af én suppleant til spilleudvalg
Bestyrelsen foreslog genvalg af Ege Christiansen, der blev valgt.
10. Valg af 2 revisorer
Bestyrelsen foreslog genvalg af Ege Christiansen og Steffen Kristensen, der begge blev valgt.
11. Valg af én revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslog genvalg af Bent Jakobsen, der blev valgt
12. Eventuelt
Formanden bad om en tilkendegivelse af, om nogen af medlemmerne af jobmæssige grunde ville
være forhindret i at spille, hvis man begyndte at spille på klubaftenerne kl. 18.45 i stedet for kl.
19.00. Der var flere, der tilkendegav dette, og dermed bortfaldt overvejelserne om at spille kl.
18.45.
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og man kastede sig over bridgens
glæder i tre tilfældigt inddelte rækker.
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