Ballerup Bridge Club
Referat fra generalforsamlingen på Tapeten tirsdag den 18. maj 2004, kl. 19.
Carl-Johan Mortensen bød velkommen til de ca. firs fremmødte medlemmer.
1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Ole Larsen, som takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning.
Formanden aflagde beretning (manuskript særskilt vedhæftet).
Finn Achton ønskede oplyst, om det kunne være rigtigt med kun kr. 150 for at deltage i
sommerens åbne huse. Formanden svarede, at det havde været en succes sidste år, og
ville blive gentaget.
Hans Rasmussen gjorde opmærksom på, at Henning Steenberg stopper efter mange års
medlemskab. Formanden håbede, at parkeringsforholdene bedres så Steenberg
fortsætter.
Klubvinderne i hold, Lars Fugl, Kim Jonassen, Knud Breum og Henrik Ploug og
klubvinderne i par, Inge og Finn Achton fik overrakt medaljer.
Herefter blev beretningen godkendt.
3. Kassererens beretning.
Knud Littau fremlagde beretning med regnskab for driftsåret og budget for det
kommende år, som blev godkendt uden kommentarer.
4. Indkomne forslag.
Under indkomne forslag var der på grund af krav fra kommunen, i forbindelse med
klubbens optagelse under Folkeoplysningsloven, forslag fra bestyrelsen om en tilføjelse i
§3 i lovene:
"Bestyrelsen tegnes af formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af
formandens fravær eller inhabilitet tegnes bestyrelsen af næstformanden og 2
bestyrelsesmedlemmer."
Keld Dybkjær fik oplyst, at bestemmelsen kun er tænkt anvendt i forbindelse med
aftaler med kommunen, og ved eventuelle større pengeinstitutsforpligtelser.
Forslaget blev godkendt, og der var ikke indkommet yderligere forslag.
5. Fastsættelse af kontingent og gebyr.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for det kommende år. D.v.s. kr. 600,- for aktive
og kr. 200,- for passive medlemmer.
Finn Achton spurgte, om der er taget højde for kontingentstigninger til distrikt (kr. 2,årligt) og til DBF (kr. 20,- årligt gr. portostøttebortfald).
Kassereren håbede, at disse stigningerne i det væsentlige kunne holdes indenfor de
budgetterede tal, og punktet blev godkendt.
6. Valg til bestyrelsen.
Carl-Johan Mortensen og Niels Lund var på valg og blev genvalgt uden modkandidater.

7. Valg af spilleudvalg.
Aage Michelsen, Poul Nersting og Lars Fugl var på valg og blev alle genvalgt.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Anni Birgitte Møller blev valgt uden modkandidat.
9. Valg af suppleant til spilleudvalg.
Ole Larsen blev valgt uden modkandidat.
10. Valg af to revisorer.
Keld Dybkjær og Kaj Sørensen blev genvalgt uden modkandidater.
11. Valg af revisorsuppleant.
Elisabeth Bitsch Christensen blev genvalgt.
12. Eventuelt.
Anni Birgitte Møller ønskede yderligere begrænsninger i rygereglerne. Finn Achton
ville bibeholde rygereglerne uændret, da BBC (også) på det punkt er en oase.
Fra salen kom opfordring til at begrænse den alt for høje støj i lokalet på klubaftener.
Niels Rødbro, afgående ølmand, takkede de ærede kunder for samarbejdet gennem 15
år.
Jim Laursen så gerne at der i klubben kom undervisning under én eller anden form.
Formanden stillede i udsigt, at der evt. i spørgeskemaform laves en undersøgelse om
behov for undervisning.
Ole Larsen afsluttede generalforsamlingen kl. 20, og formanden orienterede om aftenens
øvrige program, nemlig bridgeturnering, lidt vin med ost og rejer, overrækkelse af
flaskepræmier og aftenkaffe.

Skovlunde, den 23. maj 2004
----------------------------------------------Arne Nørgaard, referent

Generalforsamlingsreferatet godkendt.
Ringsted, den 28. maj 2004
-----------------------------------------------Ole Vinberg Larsen, dirigent

