Referat af generalforsamling i Ballerup Bridge Club d. 26. april 2022
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning

4. Næste års budget inkl. kontingenter og indmeldelsesgebyr
5. Indkomne forslag
Forslag 1: Ændringsforslag til klubreglerne $ 1 (starttidspunkt)
Forslag 2: Forslag til anvendelse af eventuelt overskud mm.
6. Valg til bestyrelsen:Påvalg er Helle Simon Elbro og Astrid Tand,der beggemodtagergenvalg
7. Valg af spilleudvalget: På valg er Knud Breum, Aage Michelsen og Esben Tind, der alle modtagergenvalg
8. Valg af 6n suppleant til bestyrelsen: Ingen forslag.
9. Valg af 6n suppleant til spilleudvalg: På valg er Ege Christiansen, der modtager genvalg.
lO.Valg af to revisorer: Påvalg er: Ege Christiansenog Leif Vanting, der beggemodtager genvalg
ll.Valg af 6n revisorsuppleant: På valg er Anni .Birgitte Møller, som modtager genvalg
12.Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsenforeslog SusanHjorslev Lund som dirigent. Der var ikke andreforslag, så Susanblev
valgt. Susan redegjorde for, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og det blev vedtaget.

Ad 2. Formandens beretnin
En skriftlig version af beretningen findes i forlængelse af dette referat.
Charlotte Engvold omtalte planerne for BBC's nye lokaler i nordfløjen af Tapeten. Vi beholder det

nuværendelokale, til vi kan flytte ind i de nye lokaler.
Ad 3. Kassererens beretning:

Steffen Kristensen gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på knap 10.000 kr. Som kommentar til egenkapitalen, der er på cirka 122.000 kr., nævnte Steffen, at klubben bl.a. vil få omkostninger til en nye bridgemates og til nye borde, når vi flytter til de nye lokaler. Klubben planlægger

at søgeVelux-fonden om tilskud til både bridgematesog de nye borde, og denneansøgningskal be
handles af Velux-fonden, før investeringerne foretages.
Regnskabet blev herefter godkendt.

9$!frelsen forslår uændrede
kontingenter:
Steffen Kristensen gennemgik budgettet, der er baseret på, at der vil være 95 medlemmer. Dette er
et pessimistisk skøn, idet der er et realistisk håb/forventning om et medlemstal på omkring 106.
Budgettet og uændredekontingenter og indmeldelsesgebyr blev herefter godkendt.
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Ad 5.1. ,41ndrinasforslaa til Klubrealerne. $1:
Forslaget gik på, at starttidspunktet skulle ændresfra kl. 19.00 til kl. 18.30. Teksten i $1 foreslås
dermed ændret til: "Klubbens spilleaften er tirsdag. Der startes på alle spilleaftener kl. 19.00, medmindre andet er meddelt."
Efter megen debat blev forslaget om starttidspunkt kl. 18.30 sat til afstemning ved håndsoprækning,
hvor 24 stemte for, 18 stemte imod og 28 stemteblankt, dvs. hverken for eller imod. Forslagetvar
hermed vedtaget.
Efter afstemningen blev det anført, at flere under debatten havde nævnt et mu]igt starttidspunkt k].
18.45, hvilket er udbredt i klubber, der spiller på skoler, hvor man skal være ude kl. 23.00. KI.
18.45 var også blevet nævnt som et ændringsforslag, men da afstemningen var foretaget uden dette
ændringsforslag, så fandt dirigenten, at forslaget med afstemningen nu var færdigbehandlet. Første
aften i den næste sæson starter således kl. 18.30.

Ad 5.2. Forslag til anvendelse af eventuelt overskud mm.
Forslaget var opdelt i5 delforslag
5. 2. 1. Nye bridgelllates. -der bør søges Oln tilskud genttetn Velo($otlden, (Ballerup Ætdrebridge

har

Idet tilsagn om kr. 30.000 til en kortblandemaskine til h'. 40. 000):
5.2.2. Nye borde, kvadratiske, håndterbare. Jeg er vidende om, at vi deler borde gnedBallerup Ætdrebridge, og kan vetlorvetlte en .forholdsmæssigudgiftsdeting efter antal medlemmer? Måske vil
Ballerup Kommune også bidrage gnedet tilskud?
5.2.3. Undervisning i kaffebrygning, så den ikke bliver altfor Wnd,dell må selvfølgelig heller ikke
blive alt for stærk.
5.2.4. Klargørittg afdrikkevarer på / vedskranken, bt. a. mutighedfor et '' glas'' rødvig hver gang.
5.2.5. Hvis der er råd, kunne vi også oØ'enogle nye siddemåtter til stotene (Ikea har dem billigt til
salg)
Efter en kort debat trak forslagsstilleren delforslagene 5.2.3, 5.2.4 og 5.2.5 tilbage.
Afstemning viste, at der var flertal for, at indkøb af nye borde (pkt. 5.2.2) skulle afvente flytning til
de nyelokaler.
Afstemning viste herefter også, at der var flertal for indkøb af nye bridgemate (pkt. 5.2.1), men at
dette, jf. Steffens synspunkt under dagsordenenspkt. 3, skulle afvente Velux-fondens behandling af
vores ansøgnmg
6: Valg til bestyrelsen:

Påvalg var Helle Simon Elbro og Astrid Tind, der beggeville modtagegenvalg, og deblev gen
valgt.
7. Valg af SDilleudvalget:

På valg var Knud Breum, Aage Michelsen og Esben Tind, der alle ville modtage genvalg, og de
blev genvalgt.
8. Valg af 6n suppleant til bestyrelsen:

Bestyrelsenforslog Michael Staub,der blev valgt
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9:Valg af 6n suppleant til spilleudvala:
På valg var Ege Christiansen, der modtager genvalg
lO.Valg af to revisorer:

På valg var: Ege Christiansenog Leif Vanting, der beggeville modtagegenvalg, og de blev gen
valgt.
l l.Valg af 6n revisorsuDoleant:

På valg var Anni Birgitte Møller, som ville modtage genvalg, og hun blev genvalgt
12.Eventuelt:

Der var ingen kommentarer, hvilket måske skyldtes, at de fleste syntes, at der allerede var sagt nok,
og at det nu var tid til spisning og kortspil.
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen 2022 for afsluttet. På grund af, at debatten
havde været lang, blev programmet ændret, så vi først gik til bordets glæder og derefter til bridgen

Ballerup, d. 27. april 2022

Aage Michelsen
Referent

Hjorslev Lund
Dit' agent

Formandens beretning:
Arets gang i BBC
Vi startedesæsonenflyvende hen over sommeren, hvor mange efter et corona-prægetforår var ivrige efter at få kort mellem hænderne.BBC holdt derfor åbenthus sommerbridgealle tirsdagefra
25/5 til 31/8 - altså ogsåi juli, hvor vi plejer at holde lukket.
l starten af vores egentlige klub-sæson i september, fik vi desudenafholdt to udskudte GF den 14/9.
Efteråret gik så nogenlunde sin vante gang. Vi afviklede nogenlunde normal bridge i løbet af hele
efteråret - dog uden Ballerupturneringen. D6n havde bestyrelsen ikke turdet satsepå at søsætteefter
tidligere at have mistet penge på en corona-aflyst forårsturnering.
Q

Corona opblomstring op til jul betød en enkelt aflysning i starten afjanuar og efterfølgende behov
for at medlemmerne havde mulighed for framelding uden at skaffe substitut.
Vi har lyttet til forskellige medlemmers behov, og forsøgt at imødekomme flest muligt og samtidig
agere forsvarligt og efter de officielle anbefalinger.
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Derfor åbnedeBBC for muligheden for at melde fra uden pligt til at skaffe substitut ved sygdomssymptomer - men også hvis man blot følte sig utryg - eller man af andre årsager ikke ønskedeat
møde frem
l første omgang blev det ved 5 enkeltaftensturneringer. Det var der flere, der ikke var helt tilfredse
med, men det var det bedste vi kunne planlægge på det tidspunkt, fordi vi ikke vidste, hvordan corona-situationen ville udvikle sig
Efterfølgende arrangeredevi corona-mesterskaber,hvor man kunne vælge mellem holdturneringsformen, som forpligter til skaffe substitut, hvis man er forhindret i at komme eller man kunne
vælge at spille en fortløbende parturnering med mulighed for framelding - også i næstensidste øjeblik og uden substitut. Vi lagde ud med to rækker, hvilket dog snart blev omdannet til blot 6n
række, da det viste sig, at der i den ene række var for mange afbud til, at det gav mening at spille
den
Bestyrelsen har været glade for at se en ret stor tilslutning til turneringerne.
Vi har fået positive tilbagemeldinger om, at for mange er det er fint ikke at skulle finde substitut,
hvis man udebliver.
Vi har også fået tilbagemeldinger om, at man ønsker længerevarende turneringer og mesterskaber,
og der har også været stor tilfredshed med en genoptagelse af holdturneringsformen.

Bestyrelsen og spilleudvalget har bedt turneringsplanlæggerne forsøge så vidt muligt at undgå, at de
stærkestespillere møder de svagestespillere, da vi ikke tror, det er optimalt for nogen af parterne.
Esben/Torben har udvist stor fleksibilitet og kreativitet i deres planlægning og gennemførsel af turnermgerne.
Ikke alene med at holde styr på til- og frameldinger og alt det turneringstekniske, men også af og til
med at formidle nye makkere til enkelte spillere, der 'var blevet forladt' en enkelt aften eller flere.
Stor TAK til jer.
For os alle har det været et par eksperimenterende sæsoner,hvor vi tvunget af Corona har måttet afprøve nye måder at holde klub på. Noget har været mere succesfuldt end andet, men vi tror på, at
det er vigtigt OGSÅ at tilbyde mulighed for mere fleksible former for medlemskab.
Bestyrelsen ønsker derfor - i samråd med spilleudvalget også i fremtiden at eksperimentere med
mere fleksible former for turneringer sideløbende med mere forpligtende turneringer for de medlemmer, der ønsker dette.

BBC er en klub drevet af frivillige.
Der er bare d6t ved det, at vi mangler frivilligel
Vi sætterpris på, at man sætter stole og borde på plads og afleverer materialerne oppe ved skabene
Men ud over dette, er det i høj grad Tordenskjolds soldater.
Vi efterlyser flere spillere, der deltager i de praktiske opgaver både i forbindelse med almindelige
klubaftener og specialarrangementer(fx åbne turneringer, juleafslutning, generalforsamling, sommerbridge osv.).
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Vi påtænker derfor fra starten af næste sæsonat fremlægge lister med opgaver, der skal varetages i
løbet af året, og hvert enkelt medlem må påtage sig at bidrage med noget.
At klubben er drevet af frivillige betyder også en anden ting: Nemlig, at vi er en flok amatører! Vi
gør tingene efter bedste evne, men det sker at vi jokker ved siden af. Glemmer ting. Får lavet koks i
systemerne.Overser noget, som vi 'burde' have set.
Flere af os har desudenfuldtidqob og mange andre gøremål i hverdagen. Vi har ikke fast kontortid,
og vi sidder ikke og venter på at kunne besvare en mail, og vi ser det ikke nødvendigvis, hvis du
skriver en vigtig besked kl. 17:30 en tirsdag aften.
Vi vil meget gerne have at vide, hvis man har forslag til ting, vi kunne gøre bedre eller anderledes.
Den feedback er vigtig os, for at vi kan indrette klubben, så den passerbedst muligt til jer. - Og al
lerbedst,hvis man har konkreteforslag
Og selvfølgelig ELSKER vi at få at vide alt det, som man kan li' og påskønner. Ikke kun fordi det
er dejligt at få at vide, at man gør det godt, men det er også en vigtig del af feedbacken; at vi får at
vide, hvad der er godt og rigtigt. Så kom gerne til os med ros og ris.
At vi er en flok amatører har i forhold til denne generalforsamling medført, at vi har glemt, at vi ved
sidste generalforsamling

i september lovede, at vi nu ved denne generalforsamling

ville '.Ø'e//7/ægte

etforslag til atlvendelselaafde sparede omkostYtingerjor sæsonen2020-2021, herunder til en evt.
reduktiota afkontingentetfor sæsollen 2022-2023for de medlemmer, der hctvde betalt kontiYtgetatjor
sæsonen 2020-2Q2}.
Vi har desværre overset dette løfte, og det beklager vi meget.

Men da situationen med flytningen stadig ikke er afklaret, mener vi, at det giver bedst mening at
have pengenesat til side til indkøb af nye borde og andet, som kan vise sig nødvendigt/meget ønskeligt, når vi flytter.
Desuden regner vi med at skulle bruge nogle penge på indkøb af tiltrængte nye bridgemates -- det
vil Steffen komme nærmere ind på om lidt.
Det er MEGET uheldigt, at bestyrelsen ikke har stillet et forslag til anvendelsen af pengene.
Men lad os gemme den diskussion til efter kassernesberetning og de to andre stillede forslag,
hvoraf det ene netop handler om anvendelsen af overskud
Medlemssituationen

Isærved sæsonafslutningsker der en del omrokeringer i parkonstellationerne.Nogle skifter makker
Nogle stopper i klubben. Andre kommer til.
Det er Helle, der har overblikket og styrer alt omkring medlemssituationen,så jeg giver ordet til
Helle.

Ombygning af Tapeten
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Charlotte er bindeleddet mellem bestyrelsen og Tapetens ledelse og personale. Charlotte har også
deltaget i de mange møder, der har været om ombygning af Tapeten. Charlotte vil sige nogle ord
om dette.

