Referat af generalforsamling 2020 i Ballerup Bridge Club d. 14. august 2021
Ifølge vedtægterne skulle generalforsamlingen været afholdt allerede ultimo april/primo maj måned
i 2020, men kunne pga. af covid-19 først afholdes nu.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Næste års budget, inkl. kontingenter og indmeldelsesgebyr
5. Indkomne forslag: Ingen
6. Valg til bestyrelsen
På valg er Helle Simon Elbro og Astrid Tind. Begge genopstiller
7. Valg til spilleudvalget: Aage Michelsen, Torben Lauritzen og Knud Breum genopstiller. Finn
Achton er medlem i egenskab af over-turneringsleder. Helle Simon Elbro er udpeget af bestyrelsen
8. Valg af én suppleant til bestyrelsen: Ingen forslag
9. Valg af én suppleant til spilleudvalg: Ege Christiansen opstiller
10.Valg af to revisorer: Ege Christiansen og Leif Vanting genopstiller
11.Valg af én revisorsuppleant: Anni Birgitte Møller genopstiller
12. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Niels Kjeldsen som dirigent. Der var ikke andre forslag, så Niels blev valgt.
Niels redegjorde for, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og det blev vedtaget.
Ad 2. Formandens beretning:
En skriftlig version af beretningen findes i forlængelse af dette referat.
Ad 3. Kassererens beretning:
Steffen Kristensen gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på godt 9.000 kr. Overskuddet
skyldtes, at der efter nedlukningen pga. af covid-19 havde været færre omkostninger. Regnskabet
blev herefter godkendt.
Ad 4. Næste års budget inkl. kontingenter og indmeldelsesgebyr:
Steffen Kristensen gennemgik budgettet. Indtægterne var bl.a. baseret på følgende kontingenter:
Primærmedlemmer 900 kr./år, klubmedlemmer 660 kr./år og passive medlemmer 440 kr./år.
Kontingenterne blev godkendt.
Ad 5. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6. Valg til bestyrelsen:
Helle Simon Elbro og Astrid Tind blev genvalgt med tilbagevirkende kraft, og det blev dermed godkendt, at de havde fortsat i sæsonen 2019-2020.
Ad 7. Valg til spilleudvalget:
Torben Lauritzen, Aage Michelsen og Knud Breum Sørensen blev genvalgt med tilbagevirkende
kraft, og det blev dermed godkendt, at de havde fortsat i sæsonen 2019-2020.
Ad 8. Valg af én suppleant til bestyrelsen:
Der har ikke i sæsonen 2019.2020 været en suppleant til bestyrelsen.
Ad 9. Valg af én suppleant til spilleudvalget:
Ege Christiansen blev genvalgt, og det blev dermed godkendt, at han havde fortsat i sæsonen 20192020.
Ad 10. Valg af to revisorer:
Ege Christiansen og Leif Vanting blev genvalgt, og det blev dermed godkendt, at de havde fortsat i
sæsonen 2019-2020.
Ad 11. Valg af én revisorsuppleant:
Anni Birgitte Møller blev genvalgt, og det blev dermed godkendt, at hun havde fortsat i sæsonen
2019-2020.
Ad 12. Eventuelt:
Intet at bemærke.
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen 2020 for værende afsluttet, og man gik videre til
generalforsamlingen 2021.
Ballerup, d. 20. september 2021

Aage Michelsen
Referent

Niels Kjeldsen
Dirigent

Formandens beretning
Når jeg tænker tilbage på sæsonen 2019-20, så forekommer det så længe siden, og det hele er så
uvirkeligt, fordi det meste er FØR Corona. Det er jo helt mærkeligt at tænke på, at vi havde en ganske almindelig sommerbridge med god tilslutning, de sædvanlige efterårs- par- og holdturneringer i
klubben, en ballerupturnering og juleafslutning og forårets parturnering. Vi fik også begyndt på forårets holdturnering – faktisk manglede vi blot et par aftener af den. Vi havde desuden planlagt et

brag af en forårsturnering sammen med Skovlunde Bridgeklub. Vi havde købt guf og godter og bestilt luksusudgaven af Italiensk buffet, og vi glædede os sådan … da Mette Fredriksen tonede frem
på skærmen og alt blev ikke det samme igen …
Det var så den måde, som sæson 2019-20 sluttede på, for vi fik ikke muligheden for at afholde forårsturnering og heller ikke at gøre holdturneringen færdig. Så vi fik ikke udråbt vinderne af klubmesterskabet, og vi fik ikke holdt afslutning og generalforsamling.
Kreative sjæle fik dog hurtigt stablet et alternativ: corona-bridge i privat regi på benene, og nogen
af os hyggede os med dette fire gange i juni, inden sommerbridgen startede.
Så for ikke at gøre en kort historie lang, så er det dét, min beretning indeholder om den sæson.
Astrid Tind

