2.2 FORSLAG fra bestyrelsen ang.
udskydelse af diskussion om
kontingentnedsættelse til næste GF
Baggrund:
Som det fremgår af regnskabet har sæson 2020-2021 medført et ekstraordinært stort
overskud for sæsonen (ca. 53.845 kr.). Som tidligere meddelt, har bestyrelsen haft mange
diskussioner, hvorvidt dette overskud skal tilbagebetales – helt eller delvist - til de
medlemmer af BBC, som fortsætter som aktive BBC-medlemmer i 2021-2022. Vi har hørt
følgende argumentation fra DBf:
1. DBf har generelt anbefalet at der ikke sker tilbagebetaling af 2020-2021 kontingent som
konsekvens af Corona. De fremhæver, at kontingentet udgør en betaling for medlemskab
og ikke er en garanti for et vist antal spilleaftner.
2. Derudover er der mange bridgeklubber, som har haft store udgifter, som de har skullet
betale uafhængigt af en Corona lock-down, og DBf vil helst undgå at disse klubber skal stå
dårligere end de heldigere stillede klubber. I BBC betaler vi ikke for leje af lokaler, og har
derfor først og fremmest fået overskud af Corona lock-down.

Bestyrelsen har følgende overvejelser om hvordan overskuddet fra 2020-2021 eventuelt
ville kunne bruges:
1. Ballerup kommune vil i den kommende tid lave store ombygninger på Tapeten. Pt. kan vi
ikke overskue hvorvidt disse ombygninger vil betyde omkostninger for klubbens fortsatte
drift. Det kunne eksempelvis være nye borde eller andet udstyr til afvikling af turneringer.
Vi følger ombygningsplanerne tæt; men må også erkende, der hurtigt kan komme uventede
udgifter.
2. Vi har derudover ønske om at investere i nye bridgemates. Pt. har vi et tilstrækkelig antal
velfungerende bridgemates, og vi ønsker også at søge Velux fonden før vi evt. selv laver
denne investering.
3. Ifald ovenstående to forhold ikke bliver relevante, vil vi under alle omstændigheder gerne
undgå at skulle lave en delvis tilbagebetaling for sæson 2021-2022, da det vil medføre stort
administrativt besvær. Det er langt nemmere at overføre pengene til medlemmerne ved en
nedsat kontingentindbetaling for sæson 2022-23. Her ville forholdene omkring
ombygningen af Tapeten og nye bridgemates formodentlig også være (mere) afklarede.

FORSLAG
Bestyrelsen foreslår, at spørgsmålet om en eventuel delvis tilbagebetaling af kontingent fra
sæson 2020-2021 udsættes til Generalforsamlingen i april 2022.

