Referat fra generalforsamlingen på Tapeten tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.
Carl-Johan Mortensen indledte med at byde velkommen til de 109 fremmødte - det største antal deltagere til dato.
1. Valg af dirigent.
Aage Michelsen blev valgt og konstaterede, at offentliggørelsen af generalforsamlingen ikke var varslet rettidigt, men datoen for afholdelse
har været kendt siden turneringsplanen blev offentliggjort før sæsonstart i 2013. Ingen opponerede.
2. Formandens beretning.
Carl-Johan berettede om lidt af hvert fra den forgangne sæson og takkede de mange medlemmer, som på forskellig måde har ydet en ekstra
indsats i løbet af året. Se beretningen på bridge.dk/2104 - ’Vedtægter’. Jens Galsgaard og Kaj Druedal modtog medaljer som klubmestre i
parturneringen, og Finn Achton, Peter Mossin, Lars Fugl og Kim Jonassen blev hædret med medaljer som vindere af klubmesterskab for
hold. Beretningen blev som sædvanlig godkendt med kraftige klapsalver.
3. Kassererens beretning.
Erik Kristiansen gennemgik regnskabet, der på bundlinjen udviser et mindre overskud, primært som følge af den ikke afholdte
Ballerupturnering. Eventuelle indkøb af nye bridgemates er derfor henlagt til næste sæson. Skulle det vise sig nødvendigt med indkøb af
bridgemates i den kommende sæson, kan det blive nødvendigt at trække på klubbens formue.
4. Næste års budget.
Erik gennemgik budgettet og foreslog, at kontingenter og gebyr også i næste sæson skal være uændrede. Fra salen fremkom et ønske om
reparation af enkelte af klubbens bridgemates eller indkøb af nye. De foreslåede kontingenter og gebyr blev vedtaget.
5. Indkomne forslag.
Poul Nersting havde indsendt et forslag, som i nogle uger forinden var offentliggjort på klubbens opslagstavle og hjemmeside.
Pouls forslag, opstillet i 3 punkter, var, at forrige sæsons afsluttende op-og nedrykninger så vidt muligt altid skal respekteres, men var
samtidig også en henstilling til spilleudvalget om hvert år fremadrettet at gøre det bedst muligt ved den kommende sæsons indplacering af
nye par, og ved ændrede par- og holdsammensætninger, samt at parturneringerne så vidt muligt afvikles i lige store rækker.
Forslagene/henstillingerne blev uddybet af Poul, og efterfølgende kommenteret af flere, bl.a. Peter Mossin, Finn Achton, Carl-Johan
Mortensen, Janus Olsen, Alice Nersting og Aage Michelsen. Efter en længere debat kom forslagene/henstillingerne til afstemning. Af de
godt 100 stemmeberettigede medlemmer stemte 16 for, 33 imod, og ca. 50 undlod at stemme.
6. Valg til bestyrelse.
Carl-Johan Mortensen var på valg og blev genvalgt. Niels Lund ønskede efter 12 år i bestyrelsen at stoppe. Anni Birgitte Møller, som
bestyrelsen foreslog som nyt bestyrelsesmedlem, blev valgt.
7. Valg til spilleudvalg.
Aage Michelsen, Torben Lauritzen og Peter Mossin blev genvalgt.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Peter Molander blev valgt.
9. Valg af suppleant til spilleudvalg.
Ole Borch blev genvalgt.
10. Valg af revisorer.
Steffen Kristensen og Ege Christiansen blev genvalgt.
11. Valg af revisorsuppleant.
Bent Jakobsen blev genvalgt.
12. Eventuelt
Anni Birgitte Møller redegjorde nærmere for den kommende undervisning af begyndere i BBC.
Kim Jonassen udtrykte med humor glæde over, at bestyrelsen nu er på vej til at nærme sig 40% K-repræsentation.
Helle Søgaard takkede webmaster, turneringsledere, spilleudvalg og bestyrelse for den indsats, der gøres for BBC.
Carl-Johan takkede Niels for de mange års store deltagelse i bestyrelsesarbejdet og overrakte en rødvinsgave til afsked.
Ingen ønskede herefter ordet, og uret nærmede sig 20,10, så formanden takkede for god ro og orden.
Derefter var planen for aftenens videre forløb det mere eller mindre kendte: Bridge, Rejer, Ost, Vin ad Libitum, Overrækkelse af
flaskepræmier til vinderne af Holdturneringen, Bridge, Aftenkaffe samt, som følge af den efterfølgende lodtrækning, præmier til nr. 8 N/S og
Ø/V i de tre rækker i aftenens parturnering.
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