Referat af generalforsamling 2021 i Ballerup Bridge Club d. 14. august 2021
Ifølge vedtægterne skulle generalforsamlingen have været afholdt ultimo april/primo maj måned,
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
5.1. Ændringsforslag til Vedtægter for Ballerup Bridge Club vedr. økonomi
5.2. Corona overskud
5.2.1. Forslag om kontingentnedsættelse for indeværende sæson
5.2.2. Forslag om udskydelse af diskussion om kontingentnedsættelse til næste GF
5.3. Forslag om indkøb af borde hvis nødvendigt, ref. ombygning af Tapeten
5.4. Ændringsforslag til Vedtægter for Ballerup Bridge Club vedr. digital generalforsamling
5.5. Forslag om tilføjelse til Klubregler for Ballerup Bridge Club
6. Valg til bestyrelsen: På valg er Peter Bøgebjerg Hansen, Charlotte Engvold og Steffen Kristensen
Alle tre genopstiller
7. Valg af spilleudvalget: Aage Michelsen og Knud Breum genopstiller. Esben Tind opstiller. Finn
Achton ønsker ikke at fortsætte som over-turneringsleder og træder dermed ud af spilleudvalget.
Torben Lauritsen overtager Finn Achtons plads.
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.
Charlotte Engvold gennemgik planerne for ombygningen af Tapeten. BBC får nye lokaler i nordfløjen af Tapeten. En fordel ved de nye lokaler er, at bordene forventes at kunne blive stående efter
hver spilleaften. Vi beholder de nuværende lokaler, til vi kan flytte ind i de nye lokaler.
Ad 3. Kassererens beretning:
Steffen Kristensen gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på knap 54.000 kr. Overskuddet
skyldtes, at der under nedlukningen pga. af covid-19 havde været færre omkostninger. Fra Nordea-

fonden var der modtaget et tilskud på 15.500 kr. Fonden støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Tilskuddet er bl.a. anvendt til indkøb af ny pc samt til renovering af kortblandemaskinen. Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad 4. Næste års budget inkl. kontingenter og indmeldelsesgebyr:
Steffen Kristensen gennemgik budgettet. Budgettet er baseret på uændret størrelse af kontingenter
og indmeldelsesgebyr, og dette blev godkendt.
Ad 5.1. Ændringsforslag til Vedtægter for Ballerup Bridge Club vedr. økonomi:
Ændringsforslaget omhandlede følgende tilføjelse til vedtægternes §7:
”Ikke rettidigt indsendte forslag samt ændringer til rettidigt indsendte forslag, der vil belaste
klubbens økonomi med mere end 2.000 kr. om året kan der udelukkende træffes principbeslutning om.”
Forslaget blev vedtaget.
Ad 5.2. Corona overskud:
Der var indsendt et forslag:
5.2.1. Forslag om kontingentnedsættelse for indeværende sæson
På baggrund af dette havde bestyrelsen fremlagt et ændringsforslag:
5.2.2. Forslag om udskydelse af diskussion om kontingentnedsættelse til næste GF
Forslag 5.2.1 sigtede på, at en del af de sparede omkostninger i sæsonen 2020-2021, jf. pkt. 3,
skulle tilbagebetales til de medlemmer, der havde betalt kontingent for pågældende sæson.
Ændringsforslag 5.2.2 sigtede på, at dele af (eller hele) de sparede omkostninger ikke skulle tilbagebetales, men beholdes i klubben som en opsparing til bl.a. dækning af større udgifter som måtte
være en følge af flytningen til nye lokaler. Endvidere sigtede forslaget på, at en evt. tilbagebetaling
først skulle ske som en reduktion af kontingentet for sæsonen 2022-2023, idet dette administrativt
ville være meget lettere.
Efter en del meningstilkendegivelser viste det sig, at der var en stor opbakning bag forslag 5.2.2,
hvorefter forslag 5.2.1 blev trukket tilbage.
Forslag 5.2.2 blev herefter vedtaget, idet det blev besluttet, at bestyrelsen til næste generalforsamling ville fremlægge et forslag til anvendelsen af de sparede omkostninger for sæsonen 2020-2021,
herunder til en evt. reduktion af kontingentet for sæsonen 2022-2023 for de medlemmer, der havde
betalt kontingent for sæsonen 2020-2021.
Ad 5.3 Forslag om indkøb af borde hvis nødvendigt, ref. ombygning af Tapeten:
Forslaget blev vedtaget.
Ad 5.4 Ændringsforslag til Vedtægter for Ballerup Bridge Club vedr. digital generalforsamling:
Forslaget omhandlede mulighederne for at afholde generalforsamlingen digitalt, hvis det ikke var
muligt at afholde den med fysisk tilstedeværelse.

Forslaget blev vedtaget.
Ad 5.5 Forslag om tilføjelse til Klubregler for Ballerup Bridge Club:
Forslaget omhandlede forbud mod at have tændt mobiltelefon i spilletiden. Debatten om forslaget
omhandlede primært spørgsmålet om, hvorvidt der skulle være straf forbundet med overtrædelse af
forbuddet. Der var overvældende flertal for, at der ikke skulle være en straf, men en venlig påtale.
Forslaget blev herefter vedtaget.
Ad 6 Valg til bestyrelsen:
Peter Bøgebjerg Hansen, Charlotte Engvold og Steffen Kristensen var på valg, og alle 3 var villige
til genvalg. Der var ikke andre kandidater, og de blev genvalgt.
Ad 7 Valg til spilleudvalget:
Finn Achton, Aage Michelsen og Knud Breum var på valg. Finn ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog som erstatning Esben Tind. Aage og Knud var villige til genvalg. Der var ikke andre
kandidater, så Aage, Knud og Esben blev valgt. Som medlemmer af spilleudvalget er desuden turneringslederen (Torben Lauritzen, der nu erstatter Finn Achton) samt en repræsentant fra bestyrelsen (Helle Simon Elbro fortsætter).
Ad 8 Valg af én suppleant til bestyrelsen:
Der var ingen forslag, så der blev ikke valgt en suppleant.
Ad 9 Valg af én suppleant til spilleudvalg:
Ege Christiansen var villig til genvalg og blev valgt.
Ad 10 Valg af to revisorer:
Ege Christiansen og Leif Vanting var villige til genvalg og blev valgt.
Ad 11 Valg af én revisorsuppleant:
Anni Birgitte Møller var villig til genvalg og blev valgt.
Ad 12 Eventuelt:
Et medlem gav udtryk for glæden ved, at hun var blevet så godt modtaget i klubben.
Astrid fik klapsalver for den store indsats, som hun og den øvrige bestyrelse har ydet under covid19 begrænsningerne.
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen 2021 for afsluttet, og man gik så først videre til
bridgens og derefter til bordets glæder.
Ballerup, d. 23. september 2021
Aage Michelsen

Niels Kjeldsen

Referent

Dirigent

Formandens beretning
Vi kom tumlende ind i denne sæson, for vi havde ikke haft generalforsamling, og det var lidt på forventet efterbevilling, at bestyrelsen fortsatte og begyndte at forholde sig til en ny virkelighed med
uforudsigelige nedlukninger og genåbninger og nye stramninger og uvished efterfulgt af lukning af
Tapeten osv.
Heldigvis var det lykkedes os at skaffe nogle lidt større borde (endda næsten gratis), som gjorde os i
stand til at overholde nye afstandskrav. Så vi fik afviklet sommerbridge og en enkeltaftensturnering
som start på efterårssæsonen efterfulgt af starten på efterårs parturneringer, inden vi igen måtte
sætte begrænsninger for vore udfoldelser. Heldigvis viste kreative personer (i- og uden for bestyrelsen) igen stort initiativ, og på den måde lykkedes det at afvikle alternativ bridge (fx at kun halvdelen af spillerne kunne komme hver uge, og/eller at vi spillede i flere lokaler samtidigt). Indtil en stor
nedlukning fra den 8/12. Så det blev en lidt lang juleferie for BBC, inden vi i slutningen af januar
begyndte at arrangere online bridge via RealBridge.
Det har krævet stort engagement og fleksibilitet og meget arbejde både for bestyrelsen og for medlemmer uden for bestyrelsen (fx Torben Lauritzen og Knud Breum) at kunne tilbyde bridge under
disse forhold.
Det har været et kæmpe arbejde, og jeg har været utrolig taknemmelig for at have en bestyrelse, der
har stillet op både til en masse praktisk arbejde og til utallige online bestyrelsesmøder. Jeg tror, at vi
er ved at være Danmarksmestre i både Skype, Hang Out, Teams, Zoom og hvad vi nu har forsøgt os
med. Og stemningen har hele tiden været at stille så mange muligheder som muligt til rådighed for
at kunne komme til at spille god bridge i Ballerup Bridge Club.
Både Torben og Knud har også været meget hjælpsomme og fleksible, og flere andre har lagt et
stort arbejde i at få alt til at fungere. Flere af klubbens medlemmer har hjulpet med gode ideer og
tilrettelæggelse af alternative bridgeformer. Det har været en meget stor glæde at opleve så stor opbakning både fra bestyrelsen og fra andre frivillige kræfter.
TUSIND, TUSIND TAK til jer alle sammen.
Det er altid farligt at fremhæve nogen og ikke andre. Men jeg vil alligevel vove pelsen, fordi jeg er
helt og aldeles paf over al den tid og det engagement, som Torben har lagt i klubbens liv under corona. Uden Torben, så ved jeg ikke, hvordan vi havde kunnet tilbyde alle de forskellige former for
erstatningsbridge, som vi har. En ekstra tak til dig, Torben.
Når jeg tænker tilbage på sæsonen handler det således i meget høj grad om, hvordan vi agerede under Corona. Men selvfølgelig er der også sket andet.
I tirsdags præsenterede jeg vores nye kortblander, kaffebrygger og alt-muligt-mand, Gustav. Vi er
meget glade for, at vi fik så god og lærenem en afløser til Mathias. Og Mathias har været virkelig
hjælpsom til at komme og oplære Gustav i alle ’fagets’ finurligheder, og Mathias står stadig
standby, så vi kan trække lidt på ham, i forbindelse med fx Ballerupturnering eller andet.
Mathias har været hos os i 13 år, og han har ikke forsømt så meget som en eneste gang, og han er

altid stillet op til ekstra tjanser, når vi kaldte.
Derfor vil vi købe en god afskedsgave til ham. Hvis nogen har et godt forslag, er det meget velkomment.
En anden ting er, at Ballerup Kommune har arbejdet med planer om ombygning af Tapeten til et
mere moderne og fleksibelt mødested for foreninger og sport. Charlotte har deltaget i alle møder
omkring dette, hvor hun har fremlagt og forsvaret BBC´s interesser. Hun vil nu sige nogle ord om,
hvad det formodentlig kommer til at betyde for BBC:
(Charlotte forklarer om byggeplanerne)
Tak for det, Charlotte.
Måske har nogle af jer undret jer over, hvorfor det er Esben, der nu står for turneringstilrettelæggelse, og formodentlig har I allerede hørt om årsagen, for Knud har været alvorligt syg. Vi tror på –
og glæder os til - at han igen bliver frisk og kommer tilbage igen, men vi ved ikke, hvor lang tid, det
tager.
I mellemtiden takker vi Esben for med det samme at stille op til opgaven, som han meget hurtigt har
sat sig ind i og tilpasset sin egen facon at gøre det på.
Med fare for at overse nogen, vil jeg kort nævne et par lejligheder, hvor Ballerup Bridge Club igen
har gjort sig bemærket på podierne.
For selv om der ikke har været mange eksterne sportslige resultater som følge af nedlukningerne
under Corona, er der dog afviklet årets Klubhold turnering for Nordsjællands distrikt med Realbridge. Det blev vundet af et Ballerup hold bestående af Knud Breum, Henrik Ploug, Henning Pedersen, Steffen Kristensen samt Anne-Marie Frøhlich som i en snæver vending stillede op som substitut, da Knud Breum fik forfald.
Holdet stiller ikke op til DM, men har overgivet udfordringen til et andet Ballerup hold med at forsvare klubbens farver.
Desuden er et hold med Helle Elbro som kaptajn blevet nr. 2 i DM for Damehold.
Det var så ordene fra mig.
Astrid Tind

