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Generalforsamling
Bridge: ca. 3-4 runder á 3 spil
Spisning: Smørrebrød
Bridge: ca. 3-4 runder á 3 spil
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2.
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Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Næste års budget inklusive kontingenter
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

5. Indkomne forslag
Forslag 1: Ændringsforslag til klubreglerne § 1 (starttidspunkt)
Forslag 2: Forslag til anvendelse af eventuelt overskud
6. Valg til bestyrelsen
På valg er: Helle Simon Elbro og Astrid Tind, der begge modtager genvalg
7. Valg til spilleudvalg
På valg er: Aage Michelsen, Esben Tind og Knud Breum
Alle modtager genvalg.
8. Valg af én suppleant til bestyrelsen
Der har de sidste år ikke været en suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen ønsker at pladsen bliver besat og efterlyser kandidater
9. Valg af én suppleant til spilleudvalget
På valg er: Ege Christiansen, som modtager genvalg
10. Valg af to revisorer
På valg er: Ege Christiansen og Leif Vanting
Begge modtager genvalg
11. Valg af én revisorsuppleant
På valg er Anni Birgitte Møller, som modtager genvalg

12.Eventuelt

Forslag 1: Ændringsforslag til klubreglerne § 1 (starttidspunkt)
Forslagsstiller: Annette Prehn.
Motivation: Spilletidspunkt ønskes ændret fra kl. 19.00 til 18.30, for tilsvarende at fremrykke
sluttidspunktet ½ time.
Forslag til ny tekst:
Klubbens spilleaften er tirsdag. Der startes på alle spilleaftener kl. 19.00 kl. 18.30, medmindre andet er
meddelt.

Forslag 2: Forslag til anvendelse af eventuelt overskud
Forslagsstiller: Ege Christiansen
Ved uændret kontingent, står vi overfor et klækkeligt overskud, som jeg hermed vil foreslå går til en
tiltrængt opgradering af inventar og bridgemate i klubben.
1. Nye bridgemates. -der bør søges om tilskud gennem Veluxfonden, (Ballerup Ældrebridge har fået
tilsagn om kr. 30.000 til en kortblandemaskine til kr. 40.000)
2. Nye borde, kvadratiske, håndterbare. Jeg er vidende om, at vi deler borde med Ballerup
Ældrebridge, og kan vel forvente en forholdsmæssig udgiftsdeling efter antal medlemmer? Måske
vil Ballerup Kommune også bidrage med et tilskud?
3. Undervisning i kaffebrygning, så den ikke bliver alt for tynd, den må selvfølgelig heller ikke blive alt
for stærk.
4. Klargøring af drikkevarer på / ved skranken, bl.a. mulighed for et ”glas” rødvin – hver gang.
5. Hvis der er råd, kunne vi også ofre nogle nye siddemåtter til stolene (Ikea har dem billigt til salg)

