Referat fra generalforsamlingen på Tapeten tirsdag den 1. maj 2007, kl. 19.
Bestyrelsesformand Carl-Johan Mortensen indledte med at byde velkommen til de 77 fremmødte
medlemmer, og foreslog Aage Michelsen valgt som dirigent.
1. Valg af dirigent.
Aage Michelsen takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
gav ordet til formanden.
2. Formandens beretning.
Formanden hædrede Helga Lønsted for 40 års trofast medlemskab. Helga var med ved klubbens
stiftelse i 1967 og var i mange år aktivt medlem af klubbens bestyrelse.
I forbindelse med beretningen hædredes Finn Achton’s hold med medaljer for sejren som
klubmestre i hold, og Finn Achton med makker Peter Mossin modtog ligeledes medaljer som
vindere af klubmesterskabet for par.
Beretningen, som offentliggøres separat, blev godkendt med applaus.
3. Kassererens beretning.
Knud Littau gennemgik regnskabet. Specielt blev fremhævet, at den ekstraordinære anskaffelse af
Bridgemate, som ikke var budgetteret sidste år, androg ca. kr. 37.500. Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingenter og gebyr.
Indmeldelsesgebyr kr. 100,- og kontingent for passive medlemmer kr. 250,- foreslås videreført
uændret. Kontingentet for aktive medlemmer foreslås midlertidigt forhøjet med kr. 100,- til i alt kr.
700,- for den kommende sæson, således at der i forbindelse med et foreløbigt ophør af tilskud til
eksterne turneringer oparbejdes kapital efter anskaffelsen af Bridgemates, kortblandemaskine og
computer.
Carsten Lisander spurgte, om den midlertidige kontingentforhøjelse kun skal være gældende for
den kommende sæson, hvortil formanden svarede, at det er udgangspunktet, men det må bero på
regnskabstallene, og til den tid afgøres af næste års generalforsamling.
Et medlem spurgte, om klubben vil blande kort til andre klubber mod betaling, hvortil Niels Lund
svarede, at det da ikke er utænkeligt, hvis medlemmerne i den forbindelse vil gøre en aktiv indsats.
Forslaget blev herefter godkendt.
6. Valg til bestyrelse.
På valg var Knud Breum Sørensen, Knud Littau og Arne Nørgaard. De to Knud’er ønskede ikke
genvalg.
Formanden foreslog nyvalg af Preben Rosenvold og Poul Koefoed Petersen samt genvalg af Arne.
Alle blev valgt.

7. Valg til spilleudvalg.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Aage Michelsen, Lars Fugl og Finn Achton, som alle blev valgt.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog Jan Metnik, som blev valgt.
9. Valg af suppleant til spilleudvalg.
Formanden foreslog genvalg af Ole Borch, som blev valgt.
10. Valg af revisorer.
Bestyrelsen indstillede genvalg af Kaj Sørensen og nyvalg af Knud Littau. Begge blev valgt.
11. Valg af revisorsuppleant.
Elisabeth Bitsch-Christensen blev genvalgt.
12. Eventuelt.
Helga Rimer opfordrede til, at alle forholder sig i ro til spilletiden på klubaftener er udløbet.
Forslaget blev videregivet til turneringslederen.
Solvejg Hansen ønskede oplyst, hvilke opgaver de nye bestyrelsesmedlemmer skal udføre. Hertil
svarede formanden, at det tages der stilling til på et konstituerende bestyrelsesmøde, men Preben
Rosenvold har på forhånd givet tilsagn om at påtage sig hvervet som kasserer.
Niels Lund orienterede om, at den hidtidige service med forudbestilling af vin grundet tilslutningen
ophører.
Aage Michelsen afsluttede herefter generalforsamlingen ca. kl. 19,35.
Formanden takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og løftede sløret for aftenens
øvrige arrangementer, nemlig, som sædvanlig i forbindelse med generalforsamlingen, bridge,
festbord med vin, rejer og ost, aftenkaffe og overrækkelse af flaskepræmier.
Generalforsamlingsreferatet godkendt.
Skovlunde, den 8. maj 2007
____________________
Aage Michelsen, dirigent

Skovlunde, den 8. maj 2007
___________________
Arne Nørgaard, referent

